
Rada Powiatu w Janowie Lubelskim... Od 1 października 1998 r. kadencja pierwsza, 
potem druga, trzecia, czwarta, piąta, a od 13 sierpnia 2018 r. szósta - obecna, po raz pierwszy pięcioletnia 
(wcześniej, były 4-letnie).

Rada, która podejmuje strategiczne decyzje dla rozwoju powiatu janowskiego, 
często uzależnione od wysokości środków własnych i zewnętrznych... Rada, którą cechują 
różne charaktery i zawody. Najwięcej jest nauczycieli i urzędników, najmniej rolników, prawników, 
przedsiębiorców i zawodowców w tej czy innej branży.                                                  WIĘCEJ na str. 2

Niebawem miną 4 lata z 5-letniej kadencji 
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Część budynków zostało wyburzonych, kolejne są przebudowywane, 
rozbudowywane i dobudowywane. Mowa o powiatowej inwestycji - swoistym 
„Centrum wsparcia” dla osób niepełnosprawnych na ulicy Bialskiej.
- Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
- informuje Jan Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem 
janowskiego Starostwa.

Postęp prac obrazują częściowe odbiory robót budowlanych. Etap pierwszy 
dotyczył zadbania o budki lęgowe dla ptaków i wyburzenia kilku budynków. 
Całość prac wyniosła prawie 140 tys. zł. Etap drugiego częściowego odbioru 
zamknął się kwotą około 270 tys. zł Pieniądze zostały wydatkowane na izolacje 
fundamentów i ścian fundamentowych oraz zakup i montaż nadproży stalowych, blach 
i kątowników. Etap trzeci odbioru częściowego robót budowlanych stanowi 
wartość prawie 100 tys. zł. Tym razem, odebrane roboty wiążą się z wykonaniem 
ściannośnych, podłoża i posadzki.                                                    WIĘCEJ na str. 5

Powiat Janowski. Takiej inwestycji 
w zakresie pomocy społecznej jeszcze nie było

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
błogosławi naszej Ojczyźnie, przynosi miłość, 
która przebacza, jedna i otwiera serce na nadzieję... 
oświeca drogi codziennego życia i obdarza 
pokojem, którego szukamy... Gdy wokoło czyha 
tyle burz, pomóż, Panie, prawdy szukać dróg, 
oddal niepokój, rozraduj serce..., spraw, aby życie 
nam nie było obojętne, aby zawsze kochać to, 
co piękne, pozostawić ciepły ślad na czyjejś ręce...

Błogosławionych, spokojnych, zdrowych, 
dostatnich i bezpiecznych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

Mieszkańcom Powiatu Janowskiego życzą:

Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP

oraz w imieniu Zarządu Powiatu,
radnych powiatowych, pracowników Starostwa 

i jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Michał Komacki - Wicestarosta

Sławomir Dworak - Przewodniczący
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Bóg wszechmogący a taki pokorny... Wszędzie jest a nigdzie nie widać... 
Trzyma się krzyża rękami obiema... Czysty, bo - wszystko mając, 

nic dla siebie nie ma...
ks. Jan Twardowski

Życzenia Biskupa Sandomierskiego
Umiłowani w Panu. Chrystus zmartwychwstał, 

prawdziwie zmartwychwstał, odnosząc zwycięstwo 
nad nienawiścią, bólem i śmiercią. Przez chrzest 
uczestniczymy w Jego zwycięstwie, w Eucharystii 
spotykamy zmartwychwstałego Pana, który daje nam 
samego siebie na życie wieczne. A jeśli tak 
się dzieje, to powinniśmy być również świadkami 
Jego zmartwychwstania. Nie jest to dzisiaj łatwe. 
Nieopodal nas, na Ukrainie, toczy się straszliwa 
wojna, niosąc śmierć, zniszczenie, tułaczkę. 
My także zmagamy się z jej skutkami i lękamy 
o przyszłość. Pomimo tego, są również znaki 
zmartwychwstania. Myślę tu przede wszystkim 
o potężnym zrywie serc, jakby nowej Odsieczy 
Wiedeńskiej, w której uczestniczymy, śpiesząc na ratunek naszym siostrom i braciom. 
Te słowa „siostry i bracia”, powszechnie używane w Kościele, wypełniły się 
w ostatnich tygodniach gorącą miłością. Pragnę za nią, najdrożsi, podziękować. 
Sam doświadczam wielokrotnie waszej bliskości i wierzę, że z Bożą pomocą możemy 
zrobić jeszcze więcej. Pozdrawiam jednocześnie serdecznie naszych gości z Ukrainy, 
którzy znaleźli tutaj swój dom. Почувайтесебеяквдома!

Życzę wszystkim wesołych Świąt i z serca każdemu błogosławię.
+Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski

Rada Powiatu w Janowie Lubelskim VI kadencji. Siedzą (od lewej): Józef Wieleba i Władysław Sowa - Członkowie Zarządu, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, Marian Grela,
Andrzej Ciupak - Wiceprzewodniczący Rady. Stoją (od lewej): Bartosz Piech, Daniel Rawski, Stanisław Rawski, Paweł Golec - Wiceprzewodniczący Rady, Michał Komacki - Wicestarosta, 
Antoni Kulpa, Grzegorz Pyrzyna, Zenon Zyśko - Członek Zarządu, Artur Pizoń - Starosta Janowski (Przewodniczący Zarządu), Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu, 
Stanisław Mazur, Józef Bańka (wcześniej radną powiatową była śp. Ewa Janus), Andrzej Bielak, Piotr Rogoża, Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu; foto: Alina Boś
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Szpital to miejsce, w którym praca nigdy się nie kończy. Nie możemy wypisać 
równocześnie wszystkich pacjentów, nie jesteśmy w stanie przewidzieć możliwych 
scenariuszy przyjęć do szpitala i poradni specjalistycznych oraz samego przebiegu i długości 
okresu leczenia. Nie możemy zamknąć drzwi i zaprzestać udzielania świadczeń pomimo pory 
nocnej, kolejnych świąt, dni wolnych, ani też ze względu na niedobory personalne i finansowe. 
Szpital to także miejsce nieustannych inwestycji budowlanych, remontów i pilnych zakupów 
sprzętu i wyposażenia medycznego.

Wszystkie te zdarzenia to proces ciągły. Ludzie zawsze będą potrzebować usług 
placówek medycznych. Jest to nieuchronne. Szpital musi więc trwać. Aby stale poprawiać 
zakres usług zdrowotnych na rzecz naszej społeczności, realizujemy szereg inwestycji, 
któremają ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szpitala.

Rok 2022 to kolejny już rok, który nie daje nam chwili wytchnienia. Przed nami 
zadania do ukończenia oraz nowe wyzwania inwestycyjne. Projekty już trwające 
i zaplanowane do realizacji w tym roku to:

Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu w Janowie Lubelskim
Inwestycja, zaplanowana do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj, 

obejmuje wykonanie dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów, ciągów pieszych, 
zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, oświetlenie i ogrodzenie terenu 
z bramami wjazdowymi, zakup i montaż szlabanów z parkomatami, wiaty dla karetek 
szpitalnych, miejsc postojowych dla rowerów, zadaszenie nad wejściem głównym do budynku 
szpitala, stosowne oznakowanie terenu i budynków szpitalnych. Aktualnie trwają prace 
w terenie. Instalowana jest kanalizacja deszczowa oraz montaż kabli pod oświetlenie 
i monitoring terenu. Wykonano także większość prac rozbiórkowych i przygotowawczych. 
Wymieniono część ogrodzeń. O skali inwestycji świadczy ilość materiałów budowlanych 
do budowy ciągów komunikacyjnych, zgromadzonych na placu szpitalnym. Prace zostaną 
zakończone jeszcze w roku bieżącym.

Zmniejszenie zużycia energii w ramach 
termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim

W 2022 r. zaplanowano zakończenie największej dotychczas realizowanej 
przez szpital inwestycji, polegającej na pełnej termomodernizacji większości obiektów 
szpitalnych. Szpital nabiera nowego wymiaru. Wymiana okien i wykonanie nowej elewacji 
bardzo odmieniły wygląd zewnętrzny i estetykę budynków. Wymiana centralnego 
ogrzewania, budowa farmy fotowoltaicznej oraz instalacji solarnych to realne oszczędności 
w bieżących kosztach utrzymania budynków. Farma fotowoltaiczna została uruchomiona 
w grudniu 2019 r. Od czasu uruchomienia, wyprodukowała 568,46 MWh, 
gdzie przy uśrednionej za ten okres cenie PGE Obrót + Dystrybucja wynoszącej 494,00 zł 
za MWh, oszczędności wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 r. ponad 280 tysięcy złotych. 
W analogicznym okresie faktury za energię elektryczną dostarczaną w sposób tradycyjny 
wyniosły ponad 808 tys. zł. Instalacja solarna została uruchomiona w drugim półroczu 2020 r.. 
Od czasu uruchomienia do 24 marca 2022 r. wyprodukowała łącznie 768,8 GJ. Po uśrednieniu 
cen rocznych wytworzenia energii cieplnej w GJ, oszczędność wyniosła ponad 72 tysiące zł. 
Realne oszczędności w zużyciu gazu na potrzeby ogrzania budynku zostaną przeliczone 
na koniec bieżącego roku, gdyż dopiero ten rok będzie pełnym okresem, kiedy budynki są 
w pełni docieplone.

Aktualnie trwają prace przy budynku poradni specjalistycznych, gdzie docieplono 
i położono nowe pokrycie dachu, wymieniono otwory zewnętrzne, wybudowano nową rampę 
i schody zewnętrzne, Wymieniono także instalację c.o. Prace przy ociepleniu i elewacji 
pozostają na ukończeniu. Nowe balustrady dopełnią nowego wizerunku budynku. 
Przed nami jeszcze dość duży zakres - wymiana kanałów ciepłowniczych, zasilających 
budynki szpitalne. O tym, że prace wokół szpitala są w toku, świadczą głębokie wykopy, 

Szpital powiatowy. Kolejny pracowity rok przed nami

w których niebawem zostaną zamontowane nowe rury, dostarczające energię cieplną 
z kotłowni do budynków szpitalnych.

Zakończyliśmy ponadto realizację czteromilionowej inwestycji zakupu 
i zainstalowania rezonansu magnetycznego, ale ze względu na fakt, iż jest to krok milowy 
w rozwoju szpitala, o tej inwestycji napiszemy w kolejnym tekście.

W roku bieżącym zostaną przeprowadzone prace wewnątrz budynku. Z funduszu 
przeciwdziałania Covid-19 pozyskaliśmy środki w kwocie 1 mln zł na wykonanie 
dodatkowych łazienek w oddziałach szpitalnych oraz przebudowę istniejących sanitariatów, 
zgodnie z zasadami dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Aktualnie oczekujemy 
na podpisanie umowy ws. dofinansowania. Umowa nie wymaga zapewnienia udziału 
własnego w projekcie.

Zamierzamy także aplikować o środki w ramach programu „Dostępność plus 
dla zdrowia”. Chcielibyśmy z tych środków wymienić co najmniej jedną awaryjną windę 
szpitalną oraz doposażyć oddział rehabilitacji, dział fizjoterapii oraz ośrodki rehabilitacji 
dziennej w sprzęt rehabilitacyjny. Jesteśmy w trakcie konstruowania zakresu wniosku 
oraz wstępnego szacowania kosztów. Maksymalny próg dofinansowania wynosi 2 mln zł.

Jeszcze w kwietniu zaplanowano ogłoszenie konkursu w ramach POIiŚ  na wymianę 
sprzętów diagnostycznych w szpitalach. Zamierzamy w tym programie aplikować 
o dofinansowanie do zakupu nowego tomografu komputerowego.

Z bieżących prac przeorganizowaliśmy i rozszerzyliśmy funkcjonalność szpitalnego 
laboratorium, zamontowaliśmy drzwi automatyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
Do końca półrocza dostosujemy pomieszczenia apteki szpitalnej do wymogów higieniczno-
sanitarnych. Zdajemy sobie sprawę, że nasz szpital potrzebuje jeszcze wielu inwestycji 
i zaangażowania ogromnych nakładów finansowych, a lista zaplanowanych i koniecznych 
do przeprowadzenia robót budowlanych i prac remontowych nie ma końca. Szpital to miejsce, 
które zostało oddane do użytku dokładnie 40 lat temu i przez ten czas jest bardzo intensywnie 
eksploatowane. Rosną też oczekiwania społeczne co do warunków, w których wykonujemy 
świadczenia na rzecz naszych pacjentów. Staramy się dostosowywać do oczekiwań 
mieszkańców powiatu.

W tym miejscu pragnę przeprosić za utrudnienia w dostępności do miejsc 
parkingowych przy szpitalu, spowodowane realizacją dużych inwestycji. Jest to etap 
przejściowy prac, kiedy z placu korzystają równolegle dwie ekipy budowlane i wykonują 
powierzone im zakresy. W kolejnych miesiącach będzie już tylko lepiej.

Renata Ciupak - Dyrektor szpitala powiatowego; foto: Grzegorz Jargiło

Wojna w Ukrainie winduje ceny materiałów budowlanych. Podrożała stal, cement, 
kruszywa i szkło, podrożało drewno i drewnopochodne płyty OSB. Ceny, które były 
szacowane w 2020 czy w 2021 r. mają się nijak do obecnych.

Gwałtowny wzrost cen groził zerwaniem kontraktu przez wykonawcę - mowa 
o rozbudowie Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, gdzie wykonawca upomina się 
o rewaloryzację cen budowlanego kontraktu. - Obecnie, trwają negocjacje między wykonawcą 
a inwestorem, którym jest Sąd Okręgowy w Lublinie. Chodzi o tzw. „aneks waloryzacyjny” 
do umowy w związku z inflacją i wzrostem cen, których nie można było przewidzieć - 
informuje Roman Kałuża - Prezes janowskiego Sądu.

Kałuża jest dobrej myśli, wierząc, że Ministerstwo Sprawiedliwości uzna wniosek 
o podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy za zasadny, oczywiście - po analizie danych, 
pokazujących wzrost kosztów wykonywanego zamówienia. Jeśli tak się stanie, inwestycja 
przyspieszy. - Termin zakończenia budowy upływa w 2023 roku, ale wykonawca deklaruje, 
że jeśli będą pieniądze, to budynek zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku
- komunikuje Prezes.

Przypomnijmy... Przetarg na budowę nowego obiektu za ponad 8 mln zł, 
usytuowanego obok starego gmachu Sądu, rozstrzygnięto w grudniu 2020 r. Budowa ruszyła 
w marcu 2021 r. Inwestycja jest finansowa ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Jaki jest postęp prac? Są mury i dach. Czekają na okna. Obecnie wykonywane 
są instalacje elektryczne, za chwilę będą wodociągowe, z czasem - jeśli wszystko 
pójdziedobrze, reszta.

Rozbudowa Sądu w Janowie Lubelskim. 
Trwają negocjacje między wykonawcą a inwestorem

Cd. ze str. 1
Są nowicjusze i „długodystansowcy”, obecni i poprzedni przewodniczący i członkowie 
Zarządu i Prezydium Rady Powiatu, ludzie, z którymi współpracują pracownicy Starostwa 
i jednostek organizacyjnych.

Niektórzy, znają się jak „łyse konie”, mają kontakty i wiedzę, co się dzieje 
tu i tam, i pytania typu komu, po co i dlaczego. Reprezentują różne barwy
polityczne - Prawo i Sprawiedliwość (w większości), Wspólnotę Samorządową i Polskie 
StronnictwoLudowe.

No i są mniej lub bardziej aktywni. Najwięcej pytań zadaje Stanisław Mazur, 
Grzegorz Pyrzyna, Bartosz Piech i Andrzej Ciupak. Pytania dotyczą m.in. sprawozdania 
Zarządu, zatrudnienia, zadłużenia, inwestycji drogowych, oświaty i służby zdrowia. 
Odpowiedzi najczęściej udziela Starosta Artur Pizoń i Skarbnik Powiatu Barbara Fuszara. 
Nieraz głos zabiera Wicestarosta Michał Komacki, członkowie Zarządu - Władysław Sowa 
i Zenon Zyśko oraz Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu. Dawniej, zawsze dużo uwag 
było do radcy prawnego, teraz to się zmieniło.

Czasami, pytania i odpowiedzi są lakoniczne, a czasami emocje sięgają zenitu, 

Radni zróżnicowani są nie tylko wiekiem, ale i doświadczeniem. 

Niebawem miną 4 lata z 5-letniej kadencji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
chociaż daleko im do ław sejmowych. Radni od czasu do czasu się spierają, nieraz pośmieją, 
ale trzeba przyznać, że głosują niemalże w stu procentach jednomyślnie. Łączą ich wspólne 
zadania i inwestycje, m.in. termomodernizacja szpitala, budowa hali sportowej 
w Zespole Szkół „U Witosa”, powstające „centrum wsparcia” dla osób niepełnosprawnych 
na ulicyBialskiej i oczywiście - inwestycje drogowe.

Trzeba uczciwie przyznać, że w tej kadencji dużo się dzieje, co prawda 
niektóre zadania zazębiają się z kadencji na kadencję, ale z roku na rok budżet jest 
corazwiększy, a zadania - z coraz większym rozmachem, jak na tak mały powiat.

Warto dodać, że wyborcy znają swoich samorządowców na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim i docenią - albo i nie, punktując przy kolejnych wyborach 
samorządowych w 2023 r. I nie pomogą kwiatki, czekoladki, reklamy, obietnice i inne cuda 
na kiju. Jeśli małżonka jest wyniosła i nieprzyjemna - liczba głosów w dół, jeśli nie ma 
uśmiechu i ukłonu na ulicy - poparcia brak, jeśli jest manipulacja, materializm, granie 
pod publikę i brak pomocy, chociaż pomóc można - szkoda startować. Póki co, jest czas, 
aby to zmienić, choć nadal jest sporo osób lubianych i szanowanych, którzy z poparciem 
wyborczym nie powinni mieć problemu...        Alina Boś

Nowy budynek ma być nowoczesny, ekologiczny i dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W nowym „przybytku” będą serwerownie, archiwa, pokoje socjalne, 
wydział ksiąg wieczystych, służba kuratorska, sala konferencyjna, centralna kotłownia, 
a wokół - parkingi, których ma być pod dostatkiem.    Tekst; foto: Alina Boś

Podczas prac

Nowy gmach Sądu podczas budowy
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Przetarg rozstrzygnięty, umowa podpisana. Przebudowę drogi 
na trasie Dzwola - Goraj wykona Konsorcjum Firm PBI

O ścieżkę pieszo-rowerową przy drodze krajowej nr 74 
mieszkańcy Zofianki Górnej upominali się od lat, aż w końcu powiedzieli 
„dość”. Pod koniec września 2019 r. zaczęli protestować i blokować ruch 
na krajówce, co nie uszło uwadze rządzących. Zareagował sam Minister 
Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który 25 września tegoż roku zajechał 
na Zofiankę, by „ugasić pożar” i poinformować protestujących o ujęciu 
zadania w programie inwestycyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Machina poszła w ruch - w 2019 r. projekt budowlany 
i dokumentacja techniczno-projektowa, a w 2020 r. budowa, z której nic 
nie wyszło ze względu na pandemię... Ale, co się odwlecze, 
to nie uciecze.... Pierwszego września 2021 r., Lubelska GDDKiA 
bez gadania podpisała umowę z LS - Complex w Lublinie na realizację 
zadania o wartości prawie 3 mln zł.

Najpierw, w okolicach ścieżki pieszo-rowerowej 
zaczęli kręcić się geodeci, wytyczając „ziemny bieg zdarzeń” 
ponad półtorakilometrowego odcinka „duktu” o szerokości 2,5 metra. 
Potem, pojawiły się koparki i inny sprzęt oraz budowlańcy w neonowych, 
z daleka widocznych strojach. Każdego dnia, prace posuwają się 
do przodu. Widać, że wykonawcy zależy na czasie i opinii. Póki co, 
uwag brak.

Z zapisów umowy wynika, że ścieżka ma być zrobiona 
do 30 kwietnia 2022 r.      Alina Boś

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Janów z Zofianką

z „Polskiego Ładu”. Wnioski na przebudowę mostu w Rataju Ordynackim w gminie 
Godziszów, modernizację prawie 7-kilometrowego odcinka drogi Batorz - Stawce 
i budowę chodnika o kilometrowej długości od Kolonii Zamek do Wolicy Kolonii w gminie 
Modliborzyce złożył Zarząd Dróg Powiatowych.

- Dla nas ważna jest krajowa infrastruktura drogowa, ale przede wszystkim 
dobra sieć dróg lokalnych, będąca elementem zrównoważonego rozwoju Polski Powiatowej, 
również w tej części kraju - podsumowuje Artur Pizoń - Starosta Janowski.

Jeszcze w tym roku poprawi się stan dróg powiatowych w trzech gminach 
powiatu janowskiego. Pieniądze na przebudowę dróg w gminach Janów Lubelski, 
Modliborzyce i Potok Wielki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogółem, z rządowego programu - przy samorządowym wsparciu, zostanie 
zmodernizowanych prawie 6,5 km dróg powiatowych.

Najwięcej, bo ponad 3 km, w gminie Potok Wielki na trasie Potoczek - Bania 
w miejscowości Maliniec. Wartość zadania - przy rządowym wsparciu w wysokości 1,7 mln zł, 
oszacowano na 3,5 mln zł. Inwestycja stanowi „ciąg dalszy” przebudowanego w ubiegłym 
roku 3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej na linii Potoczek - Maliniec.

Ponad 2 mln zł pochłonie przebudowa 1,2-kilometrowego fragmentu 
drogi powiatowej na odcinku Modliborzyce - Gwizdów. Dofinansowanie z programu to kwota 
rzędu 960 tys. zł. Tym sposobem powstanie 7,5-kilometrowy ciąg dobrej drogi powiatowej 
od Modliborzyc do Ciechocina.

Ostatni, brakujący element „układanki”, jeśli chodzi o drogę w kierunku 
Porytowego Wzgórza, to odcinek od ronda do CPN-u. Niby mały, bo liczący niespełna 750 m, 
ale jakże istotny z punktu widzenia kierowców. Najgorsze są te zapadnięte studzienki 
kanalizacyjne - zmora kierowców nie tylko na tej drodze, ale i na innych. Nie dość, że zapadłe, 
to jeszcze „rozsiane” to tu, to tam, niczym tyczki skrętu w slalomie narciarskim. Fatalnie. 
Dobrze, że w ramach zadania zostaną uregulowane, a więc zrównane wysokościowo 
z nawierzchnią jezdni. Oczywiście, najlepiej by było, gdyby z tymi włazami „uciec” 
poza jezdnię, ale nie zawsze jest taka możliwość, niestety. Tak czy siak, jeszcze w tym roku 
będzie można pojechać „skompletowaną” drogą od ronda w kierunku Momot, 
aż do miejscowości Szewce... Ponad 20 km dobrej drogi powiatowej, którego „brakujący 
element”- przy rządowym wsparciu rzędu 2 mln zł, pochłonie prawie 3,6 mln zł.

Oczywiście, w realizacji inwestycji będzie partycypować Powiat Janowski 
oraz gminy Modliborzyce, Janów Lubelski i Potok Wielki. Zadania - jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

W tym roku mogą pojawić się też pieniądze na przebudowę dróg i mostów 

Powiat Janowski. Kolejne pieniądze na modernizację dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych rozstrzygnął przetarg na przebudowę prawie
7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Dzwola - Kocudza Górna - Łada 
w kierunku Goraja (do granicy powiatu janowskiego z powiatem biłgorajskim).

Do konkursu zgłosiło się 10 firm, spośród których zadanie za kwotę rzędu 11,7 mln zł 
wykona Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik 
i PartnerKonsorcjum - PBI WMP Sp. z o.o. Sandomierz.

Inwestycja - w 95 procentach, zostanie 
sfinansowana z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, 
resztę dołoży Powiat Janowski oraz gminy Chrzanów i 
Dzwola - mówi Witold Kuźnicki - Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych.

Plusem programu jest nie tylko wysokość 
dofinansowania (jedno z najwyższych w infrastrukturze 
drogowej w historii Powiatu Janowskiego, co nieczęsto 
się zdarza), ale i wnioski - szybkie i proste, podobnie 
jak tempo ich rozpatrywania...

Inwestycję, spełniającą oczekiwania kierowców, 
rozpocznie wycinka drzew i krzewów. Usunięte zostaną 
m.in. przydrożne derenie, jarzębiny, brzozy i topole 
oraz aronie i orzechy włoskie. „Bezpieczne” są niektóre lipy, 
akacje, wierzby, śliwy, jabłonie i grusze. - I dobrze - mówią 
pszczelarze, apelując do urzędników, by w planach nasadzeń 
w pasach drogowych ujmować drzewa miododajne, 
typu lipa, akacja, jabłoń czy grusza...

Tematem wiatrochronnego „szpaleru” na wzór 
alei, wysadzonej lipami w Czarnolesie u Kochanowskiego, 
żywo zainteresował się Witold Kuźnicki. - Sadzimy lipy. 
Drogę Dzwola - Goraj obsadzimy pszczołolubnymi 
drzewami - zadecydował. Zmianę docenią i bartnicy, 
i rolnicy...

Oczywiście, droga zostanie poszerzona, rowy 
przydrożne - odmulone i oczyszczone, a skarpy wzmocnione 
koszami siatkowo-kamiennymi. Pojawią się też stalowe 
bariery drogowe i podziemny - wzdłuż drogi, na głębokości 

Podczas podpisania umowy 22 lutego 2022 r. Dolny rząd (od lewej): Witold Kuźnicki - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
Mieczysław Wilk - Prezes Konsorcjum Firm PBI, Artur Pizoń - Starosta Janowski, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP;
górny rząd (od lewej): Członkowie Zarządu Powiatu - Władysław Sowa, Zenon Zyśko, Józef Wieleba
i Michał Komacki - Wicestarosta

metra - kanał technologiczny do lokowania kabli światłowodowych. Przebudowę zwieńczy 
nawierzchnia... mocno zagęszczona, z mrozoodporną i przeciwspękaniową „wkładką”... 
Na wykonane zadanie wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi, tym razem na 8 lat.

Roboty drogowe ruszą po świętach (wszystko zależy od pogody).
Foto: Tomasz Krzysztoń

Zdjęcie poglądowe

Podczas robót; foto: Piotr Czajka
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Powiat Janowski i gminy Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, 
Modliborzyce i Potok Wielki powołały „Janowski Klaster Energii”. „Klaster” to nic innego 
jak powiatowo-gminne porozumienie, które ma zwiększyć „siłę przebicia” w pościgu 
za unijną kasą. Samorządowcy wierzą, że „partnerstwo zwiększy szanse dofinansowania 
lokalnych projektów pod kątem samowystarczalności energetycznej na poziomie gminy 
i powiatu”. Brzmi pioniersko, chociaż z drugiej strony... Wojna na Ukrainie może przyspieszyć 
transformację energetyczną, a i Komisja Europejska domaga od Polski „zintensyfikowania 
produkcji zielonej energii”. Mowa o tzw. „energetyce rozproszonej”, a więc wytwarzaniu 
energii elektrycznej z wykorzystaniem miejscowych zasobów energetycznych na potrzeby 
lokalnej społeczności... Potrzeby, które - według ekspertów, są w stanie zabezpieczyć wiatr, 
woda i słońce poprzez solary, farmy i instalacje fotowoltaiczne oraz „współgrające” z nimi 
pompy ciepła, elektrownie wodne, geotermy czy też biomasę - energię, pozyskiwaną 
z rozkładu substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Generalnie chodzi o zieloną energię i gospodarkę niskoemisyjną 
w aspekcie „zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 
i uniezależnienia się od zagranicznych dostaw paliw”, 
o czym czytamy w porozumieniu. Brzmi ambitnie... 
Taka wspólna niskoemisyjna gospodarka energetyczna 
z udziałem środków unijnych byłaby na wagę złota, 
chociażby pod kątem budowy na terenie powiatu 
janowskiego dużych farm fotowoltaicznych, tworzenia 
biogazowni... - I wspierania elektromobilności, 
czyli redukcji hałasu, smogu i gazów cieplarnianych 
z sektora transportu - informuje przedstawiciel Doeko Group 
- koordynator porozumienia.

Z proekologicznym działaniem Powiat Janowski 
może nie jest jeszcze „za pan brat”, ale pierwsze kroki 
przy planowaniu i realizacji ekologicznych inwestycji 
powiatowych stawiano już kilka lat temu, kiedy jeszcze 
Odnawialne Źródła Energii nie były tak „modne”, jak dzisiaj. 
Mowa o farmie fotowoltaicznej i instalacji solarnej, 
w które wyposażony jest szpital (obecnie, panele 
fotowoltaiczne i solarne uwzględnione są na budynkach 
budowanej hali sportowej i obiektach dla osób 
niepełnosprawnych na ulicy Bialskiej).

Efekty „czystej i taniej energii” w postaci „kostek” 

„W kupie siła”. Samorządowcy zawiązali „Janowski Klaster Energii”

Powstaje, powstaje i powstać nie może... 
I tak przez lata... Mowa o szkole kształcącej pielęgniarki. 
Teraz kolejne podejście, oby skuteczne. Tym razem 
z udziałem Akademii Zamojskiej, która chce utworzyć 
w Janowie filię, kształcącą studentów pierwszego stopnia 
na kierunku pielęgniarstwo. Zrobiono pierwszy krok 
w postaci listu intencyjnego, który 4 marca - ze strony uczelni 
podpisał rektor dr hab. Paweł Skrzydlewski, a ze strony 
władz powiatowych - Artur Pizoń i Michał Komacki - 
Starosta i Wicestarosta Janowski. Wstępne porozumienie 
podpisał też Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP. 

Czy coś z tego wyjdzie? Miejmy nadzieję, że tak, 
tym bardziej, że na rynku pracy jest zapotrzebowanie 
i na pielęgniarki, i na pielęgniarzy, również w janowskim 
szpitalu. Inna sprawa, że tradycje kształcenia pielęgniarek 
w Janowie są stare i długie i najwyższa pora doń wrócić...

Foto; archiwum Akademii Zamojskiej 

Podpisano list intencyjny w sprawie kształcenia w Janowie 
pielęgniarek i pielęgniarzy

fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła widać w urzędach, przedsiębiorstwach 
i na prywatnych posesjach. Ludzie są zadowoleni, samorządowcy również. Plus dla ekologii, 
plus dla kieszeni, ale nie w przypadku elektrowni wiatrowych, z którymi - z uwagi na dużą 
szkodliwość zdrowotną i niską opłacalność, żegna się Europa Zachodnia, stawiając na biomasę 
i elektrownie wodne. Do tego dochodzi krajobraz, który wiatrakami można łatwo zeszpecić, 
również w powiecie janowskim, leżącym na pograniczu trzech regionów geograficznych - 
Wyżyny Lubelskiej, Roztocza Zachodniego i Kotliny Sandomierskiej z rezerwatami przyrody, 
wydmami, torfowiskami, jarami, wąwozami itp.

I jeszcze jedno. Angażując pieniądze, warto się zastanowić nad wyborem 
rozwiązania. Żeby nie było tak, jak w przypadku niektórych inwestycji, które może i cieszą 
oko, ale drenują kieszeń i to przez lata. Jednym słowem, coś co będzie na siebie zarabiać, 
co wpisuje się w potrzeby mieszkańców, żeby nie powiedzieć wyborców, którzy docenią - 
lub nie, działania lokalnych samorządowców.                                

 Foto: Tomasz Krzysztoń

Prawie 800 tys. zł trafi na rehabilitację społeczną 38 uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Janowie Lubelskiem.

Niemalże 640 tys. zł stanowią środki unijne, reszta to wkład własny 
Powiatu Janowskiego (prawie 120 tys. zł) i budżetu państwa (prawie 40 tys. zł). Promesę 
z ramienia Powiatu Janowskiego, odebrał 2 lutego w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim 
Michał Komacki - Wicestarosta Janowski.

Projekt - pod nośnym tytułem „Otwarty świat - 
szansa na rozwój i niezależność”, obejmuje szeroki wachlarz 
usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
i możliwości osób z dysfunkcją ruchu i zaburzeniami 
psychicznymi... Usług dosyć ciekawych, typu warsztaty 
filmowe (łącznie z nakręceniem filmu i reklamy), teatralno-
muzyczne, logo- i socjoterapeutyczne, florystyczne, 
kulinarne i carvingu. Do tego, dochodzą spotkania 
okolicznościowo-integracyjne, dzienne usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
oraz zajęcia indywidualne z masażystą, logopedą, 
a nawetprawnikiem.

Program kładzie nacisk na „Indywidualne 
potrzeby mieszkańców ŚDS, które mają być na pierwszym 
miejscu”... Potrzeby, z którymi wiąże się niezbędne 
wyposażenie i materiały warsztatowe, które pochłoną 
około 200 tys. zł. Największe wydatki dotyczyć będą zakupu 
gastronomicznego pieca elektrycznego, nagłośnienia 
estradowego, stołu rehabilitacyjnego (elektrycznego), 
rowerów, sprzętu do pielęgnacji roślin, wieży audio, 
laptopa,drukarki, itp. 

Kilkaset tys. zł pochłonie też wynagrodzenie 
specjalistów, terapeutów, opiekunów.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2023 r., a nadzór 

Nowe możliwości dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 
i seniorów z gminy Chrzanów

nad jego prawidłową realizacją będzie sprawował Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim.
Dodajmy, że promesę na prawie 750 tys. zł odebrał w Lublinie również 

Marcin Sulowski - Wójt Gminy Chrzanów. Wartość zadania ogółem to kwota rzędu 915 tys. zł 
(projekt dotyczy utworzenia Klubu Seniora dla 32 mieszkańców gminy).

Alina Boś

Od lewej: Michał Komacki, Artur Pizoń, Paweł Skrzydlewski,  Jerzy Bielecki

Podczas obrad

Drugi i trzeci od lewej: Michał Komacki i Marcin Sulowski; foto: Lubelski Urząd Marszałkowski
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Miniony 2021 rok to rok kolejnych inwestycji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Potoczku. Jedną nich jest budynek dydaktyczno-socjalny, który powstaje 
obok hali warsztatowej. Budynek będzie stanowił uzupełnienie bazy dydaktycznej kształcenia 
praktycznego, tworząc - wspólnie z halą, nowoczesny i funkcjonalny kompleks warsztatów 
szkolnych.

Budowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny, murowany, o powierzchni 
użytkowej ponad 1000 m2. Znajdą się w nim m.in. obszerne pracownie obróbki ręcznej 
i mechanicznej, spawalnia, pracownia agrotroniki, sala szkoleniowa, pomieszczenia 
biurowe i socjalne, a - w podpiwniczeniu, garaże. Budynek będzie wyposażony w windę, 
umożliwiającą swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Istotnym elementem 
inwestycji jest łącznik, który umożliwi swobodne przejście - bez wychodzenia na zewnątrz, 
z hali sportowej do powstającego budynku i hali warsztatowej. Znajdą się w nim szatnie 
i pomieszczenia socjalne.

Inwestycja umożliwi lepszą organizację kształcenia zawodowego oraz poprawi 
bezpieczeństwo uczniów, zwiększając możliwości szkoły w zakresie organizacji szkoleń, 
pokazów, konkursów, itp. Dzięki rozbudowie, zwiększy się liczba stanowisk roboczych - 
podczas zajęć praktycznych, i egzaminacyjnych w trakcie przeprowadzanych w szkole 
egzaminów zawodowych.                Marek Hołody; foto: Łukasz Drewniowski

Rozbudowa bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w ZSCKR w Potoczku

Cd. ze str. 1
dawnej spółdzielni „Roztocze”. Nowoczesny kompleks budynków administracyjno-
usługowych tworzony jest na potrzeby podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pierwsi podopieczni mogą pojawić się w nowym obiekcie 
może nawet w październiku przyszłego roku.

Inwestycja w 85 procentach finansowana jest z funduszy unijnych, 10 procent stanowią 
środki z budżetu państwa, a 5 procent plus VAT to jest tzw. „wkład własny” Powiatu Janowskiego.

Obiekt będzie wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne, umożliwiające ograniczenie 
zużycia energii, oraz inteligentne systemy zarządzania poborem wody i prądu.

Przypomnijmy... Na poprzemysłowym terenie, na potrzeby administracyjno-
biurowe ŚDS zostanie kompleksowo przebudowany i rozbudowany trzykondygnacyjny 
budynek, który w czasach świetności spółdzielni pełnił funkcje biurowo-usługowe.

Wyglądem przestanie też straszyć parterowy budynek po dawnej szwalni, 
który zostanie dostosowany do funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w tego 
typu ośrodku wsparcia. Warto dodać, że ŚDS był i jest jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej dziennego pobytu, której podopieczni - od 2023 r., jednorazowo będą mogli 
również skorzystać z miejsc całodobowego pobytu (nie dłużej niż trzy miesiące, z możliwością 
przedłużenia - w wyjątkowych sytuacjach, do sześciu miesięcy).

Pozostała, dwukondygnacyjna część dawnej szwalni zostanie dostosowana 
do potrzeb podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Caritas 
Diecezji Sandomierskiej. Do tego dochodzi monitoring oraz przebudowa wszelkiego rodzaju 
dojść i dojazdów oraz budynku garażowego dla obu jednostek. Pojawią się również 
dwie odrębne dla placówek kotłownie na gaz ziemny i oddzielne przyłącza na prąd, wodę, 
kanalizację sanitarną i gaz ziemny. Wygląd zmieni też otoczenie. Całość zostanie ogrodzona, 
więc nie będzie się już tam można „zamelinować”. Powstanie kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych, droga z miejscem manewrowym dla busów, przywożących podopiecznych, 
chodniki i ławeczki, okazała altana z miejscem do grillowania, drewniana scena, stojaki 
na rowery i automatyczne bramy. Będzie dużo zieleni, ozdobne pergole i miejsce na drzewka 

Obiekt dla osób niepełnosprawnych powstaje na ulicy Bialskiej na bazie 

Powiat Janowski. Takiej inwestycji w zakresie pomocy społecznej jeszcze nie było

Na ukończeniu są prace przy budowie hali sportowej w Zespole Szkół „U Witosa”. 
Jeszcze biała elewacja na ścianach hali i takoważ na budynku dydaktycznym szkoły, 
by te dwa elementy tworzyły zgrabną całość. Do tego, kostka wokół budynku, winda, instalacja 
fotowoltaiczna i solarna, nagłośnienie, monitoring i nic, tylko korzystać. A jest z czego.
- Do dyspozycji jest pełnowymiarowe boisko sportowe, spełniające wszelkie normy federacji 
sportowych, gotowe do rozgrywek na szczeblu lokalnym a może i krajowym - mówi 
inż. budowy Grzegorz Sobótka.

- Z dobrodziejstw hali będą korzystać uczniowie szkoły, m.in. klas policyjnych 
i wojskowych - informuje Teresa Biernat - Dyrektor szkoły, wyrażając nadzieję, że dzięki 
sportowym atrybutom zwiększy się nabór do klas pierwszych. 

- Termin oddania obiektu do użytku upływa pod koniec czerwca, ale uroczyste 
otwarcie hali nastąpi po wakacjach, 1 września z początkiem nowego roku szkolnego - 
zapowiada pani Dyrektor.

Wykonawcą zadania jest firma budowlana Mariusza Stanickiego z Chrzanowa, 
zadania, które zrealizowało wielu fachowców z różnych branż. Przez plac budowy 
przewinęli się projektanci, geodeci, cieśle, operatorzy koparek, murarze, zbrojarze, malarze, 
płytkarze, montażyści okien, hydraulicy, tynkarze, elektrycy i dekarze - specjaliści, 
poszukiwani w kraju i za granicą.

Dobiegają końca prace przy budowie hali sportowej w Zespole Szkół „U Witosa”

Jeszcze w tym roku teren wokół „starego” ogólniaka 
zostanie zagospodarowany pod kątem sportowo-rekreacyjnym. 
Najwięcej pieniędzy pochłonie boisko wielofunkcyjne 
(wraz z wyposażeniem sportowym) oraz „uliczny trening”, 
czyli siłownie do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Do tego 
dochodzi odwodnienie, oświetlenie, ławki, stojaki na rowery 
i zagospodarowanie terenu w formie uporządkowanej zieleni 
(krzewy i rośliny uatrakcyjnią i „ożywią” teren, nadając mu rekreacyjnego charakteru).

Wykonawcą zadania jest „And-Bud” Sp. z o.o. z Andruszkowic w powiecie 
sandomierskim. Wartość zadania to kwota rzędu 780 tys. zł. Prawie 400 tys. zł stanowi dotacja 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, prawie 320 tys. do zadania dołoży 
organ prowadzący szkołę, czyli Powiat Janowski, a niemalże 80 tys. zł pochodzi 
z ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich (środki unijne).

Umowę z wykonawcą - w imieniu Powiatu Janowskiego, podpisał Artur Pizoń - 
Starosta Janowski oraz Michał Komacki - Wicestarosta.

- Z przyszkolnych dobrodziejstw sportowo-rekreacyjnych będzie można korzystać 
już czerwcu br. - zapowiada Wiesława Dyjach - Dyrektor LO.        Alina Boś

Boisko wokół Liceum Ogólnokształcącego coraz bliżej

ozdobne i ogródek warzywno - owocowy, a po dawnej spółdzielczości na ulicy Bialskiej 
zostaną jedynie stare drzewa z budkami lęgowymi dla ptaków.

Dodajmy, że inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 
„Rewitalizacja Obszarów Miejskich”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wizualizacja obiektu

Hala sportowa Zespołu Szkół; foto: Alina Boś

Na placu budowy; foto: archiwum szkoły

Podczas budowy
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    Osiemnastego stycznia Anna Pecka - 
decyzją Zarządu Powiatu, została Dyrektorem 
„Promyka” i „Słonecznego Domu” na czas 
nieokreślony. Wcześniej przez okres 12 miesięcy 
pełniła obowiązki Dyrektora placówek. W jednej 
z nich pracuje od 2005 r.
               
magisterskie z pedagogiki na Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

      Obecnie jest studentem Krakowskiego 
Centrum Psychodydaktycznego na kierunku 
psychoterapeuta oraz Europejskiego Instytutu 
Psychologii Biznesu w Lublinie. Ukończyła 
też studia podyplomowe z zarządzania 
organizacją pomocy społecznej i asystentury 
asystenta rodziny. Trzecią specjalizacją 
podyplomową jest arteterapia na lubelskim 
UMCS-ie.

       Pani Dyrektor posiada też kwalifikacje 
do prowadzenia terapii uzależnień oraz terapii 
zajęciowej. Jest specjalistą do prowadzenia 
zespołów interdyscyplinarnych, rodzinnego 

domu dziecka, pogotowia rodzinnego i zawodowej pieczy zastępczej w formie rodzinnej.
Foto: nadesłano

Pracowała w wielu miejscach i na różnych stanowiskach, m.in. w Starostwie 
Powiatowym w Kraśniku, gdzie przez 13 lat była geodetą powiatowym. Z czasem 
została Dyrektorem Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Była Głównym 
Geodetą Kraju - wcześniej, jego zastępcą. Była też członkiem Rady Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Po „Warszawie” pracowała w firmie 
prywatnej w pionie kontroli, a następnie zdecydowała się na pracę w administracji 
samorządowej w janowskim Starostwie.

Leszek Kuśmierczyk Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

W czwartek, 24 lutego - po złożeniu ślubowania, do grona radnych powiatowych 
dołączył Józef Bańka - nauczyciel geografii i przedsiębiorczości w „starym” LO.

Mandat radnego objął po zmarłej niedawno Ewie Janus.
Nowy radny zastąpi poprzedniczkę w Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, o czym zadecydowało 16 obecnych na sesji radnych powiatowych.
Bańka uzupełnił  17-osobowy skład Rady Powiatu VI kadencji  

(wybory samorządowe na okres 2018-2023 odbyły się 13 sierpnia 2018 r.; kadencja radnych - 
po zmianie ustawy, trwa 5 lat).    Tekst; foto: Alina Boś

XXXV sesja Rady Powiatu. 
Józef Bańka nowym radnym powiatowym

Grażyna Kierznowska  - „polska geodetka, urzędniczka państwowa,
w latach 2017-2018 Główny Geodeta Kraju” - jak piszą w „Wikipedii”, została 
Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Kilkunastoosobowym, wiekowo 
najmłodszym wydziałem janowskiego Starostwa kieruje od 10 marca br.

Kierznowska ma wiedzę i doświadczenie. Od lat bada ziemię, jej wymiary i obszary. 
W pracy stawia sobie cele, widzi końcowe rezultaty, co jest rzeczą charakterystyczną dla osób 
o matematyczno-logicznym myśleniu. Lubi wyzwania... Już dziś liczy na pieniądze 
zewnętrzne, które można będzie przeznaczyć na lokalne programy modernizacyjne 
z korzyściądla ludzi.

Zarządzanie jej nie przeraża, występy publiczne też. Nie czyta z kartki ani ekranu, 
mówi z głowy. Lubi improwizować i mieć kontakt ze słuchaczami. Wielokrotnie, na szczeblu 
krajowym prowadziła różnego rodzaju szkolenia i konferencje dla kilkuset osób.

Kierznowska nie lubi ludzi, którzy „migają się” od pracy. Dużą wagę przywiązuje 
do obsługi interesanta, która ma być „rzetelna, bezstronna, sprawna i terminowa”. - Urzędnik 
ma znać przepisy prawne i dobrze odnosić się do interesanta. Szanuję pracowników 
sumiennych, oddanych pracy, zaangażowanych w to, co robią, rozwijających wiedzę 
zawodową - mówi z przekonaniem.

W rozmowie sypie różnego rodzaju informacjami z zakresu geodezji i kartografii. 
Wie, o czym mówi, a mówi o tym, co lubi. Lubi pracować, lubi wyzwania i ma swoje zdanie. 
Nie ukrywa, że jest dokładna, cierpliwa, ambitna, wymagająca, ale i sprawiedliwa.

Ma wyobraźnię przestrzenną, intuicję i doskonałą pamięć. Operuje faktami 
i trzeźwo patrzy na świat i ludzi. W pracy wytrwała, nie ma zwyczaju się poddawać, a kiedy 
trzeba - potrafi zawalczyć.

Jest absolwentką Wydziału Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 
oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na olsztyńskim 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie pierwszym i drugim.

Grażyna Kierznowska Naczelnikiem 
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru janowskiego Starostwa

Ma 39 lat, nowego szefa i obsługuje ponad 28 tys. podatników, m.in. milionerów... 
Mowa o janowskim Urzędzie Skarbowym, który od stycznia br. ma nowego Naczelnika
- Leszka Kuśmierczyka, pracującego w janowskiej „skarbówce” od 1998 r. 

Kuśmierczyk ma wykształcenie wyższe ekonomiczne (jest absolwentem 
Politechniki Rzeszowskiej), wiedzę i ponad 20-letnie doświadczenie urzędnika skarbowego. 

W urzędzie pracują 32 osoby, które obsługują - jak wynika z ubiegłorocznych zeznań 
podatkowych - 28 tys. 200 podatników. Czy są wśród nas milionerzy? - Są - rzekł Kuśmierczyk 
i ani słowa więcej. Wiadomo, tajemnica skarbowa...

„Tajemnica”, która stale się poszerza o anonimy i donosy... - Szanowny, Panie, 
uprzejmie informuję, że mój sąsiad... - Anonimy są i je weryfikujemy, ale bazujemy na legalnej 
kontroli podatników prowadzonej przez pracowników - mówi Kuśmierczyk.

Podatników, którzy przekazują 1% podatku na pomoc innym. Nie tracą nic, 
a wspierając m.in. chore dzieci i osoby starsze, zyskują wiele w sensie moralnym.
- Odpisy na organizacje pożytku publicznego są dosyć powszechne, są prawie w każdym 
zeznaniu - informuje Naczelnik.

Coraz więcej podatników z powiatu janowskiego rozlicza się elektronicznie.
- Przez Internet z wykorzystaniem portalu podatki.gov.pl, na którym można również 
umówić wizytę w urzędzie skarbowym lub załatwić sprawy online w e-urzędzie skarbowym. 
Rozliczenia, dotyczącego dochodów z ubiegłego roku, można także dokonywać 
przez inne dostępne oprogramowanie. Zeznanie należy złożyć do 2 maja br. Jeśli ktoś 
tego nie zrobi, to rozliczenie z fiskusem nastąpi z automatu (dokument złoży się sam)
- tłumaczy Naczelnik.

Kuśmierczyk lubi swoją pracę. Zarządza sześcioma referatami: wsparcia i obsługi 
bezpośredniej..., podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz podatków 
majątkowych i sektorowych..., spraw wierzycielskich i rachunkowości..., egzekucji 
administracyjnej..., czynności analitycznych i sprawdzających oraz identyfikacji i rejestracji 
podatkowej...,  kontroli podatkowej i spraw karnych skarbowych.

Warto dodać, że naczelników urzędów skarbowych powołuje Szef 
Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
i że wcześniejsza naczelnik janowskiej „skarbówki” - Izabela Smalisz, została szefową 
UrzęduSkarbowego w Kraśniku.

Anna Pecka Dyrektorem 
„Słonecznego Domu” i „Promyka”

Na koniec, „zdanie” o historii urzędów skarbowych w kraju. - Pierwszego stycznia 
1983 r. weszła w życie ustawa o urzędzie ministra finansów oraz urzędach i izbach 
skarbowych, która wprowadziła obecny stan administracji skarbowej (oczywiście, z różnymi 
zmianami na przestrzeni lat) - wyjaśnia Kuśmierczyk.

Anna Pecka

Grażyna Kierznowska

Leszek Kuśmierczyk

Józef Bańka

Anna Pecka ukończyła studia
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Jedni nie dowierzają, drudzy lekceważą... To bardzo częsta reakcja, gdy ktoś młody 
zostaje szefem. Tak jest w przypadku Joanny Rudnickiej, która w wieku 29 lat została 
pełniącą obowiązki naczelnika wydziału, najmłodszym w historii powiatu janowskiego 
(po reformie administracyjnej w 1999 r.).

Rudnicka szefową powiatowej oświaty została 5 kwietnia. Jest absolwentką 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku „Ekonomia”. Po studiach 
pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy, a w połowie 2019 r. trafiła do Starostwa, 
do wydziału finansowego, skąd we wrześniu 2020 r. została przeniesiona do wydziału edukacji. 

Czy sobie poradzi? Doświadczenie kilkuletnie, ale może warto dać szansę i oceniać 
przez pryzmat zaangażowania, a nie wieku... Trzeba przyznać, że Rudnicka wie, czego chce. 
To urodzony urzędnik. Lubi grzebać w papierach, czytać przepisy prawne, ale sporo musi się 
jeszcze nauczyć.

Nowa szefowa oświaty nosi się prosto, chłodno analizuje sytuacje, gadatliwa nie jest. 
Nie lubi się spoufalać, chadza własnymi ścieżkami, a wywieranie na nią presji mija się z celem. 
Odważnie podchodzi do współpracy z dyrektorami jednostek oświatowych i do swoich 
obowiązków, których jest sporo. To, m.in. naliczanie subwencji oświatowej, 
współpraca z kuratorium oświaty, awanse zawodowe, organizacja szkoleń i konkursów 
na stanowiska dyrektorów, fundusz stypendialny, a przede wszystkim arkusze organizacyjne, 
w których się lubuje. - Sprawdzam, porównuję i analizuję pod kątem stanowisk kierowniczych, 
liczby nauczycieli (w podziale na stopnie awansu zawodowego) i liczby zajęć edukacyjnych, 
finansowanych ze środków Ministerstwa i organu prowadzącego. Ważne jest też 
wykształcenie kierunkowe nauczycieli (matematyki nie powinien uczyć np. wuefista, 
któryzrobił sobie studia podyplomowe z matematyki) - informuje Rudnicka.

Do tego dochodzi analiza kosztów utrzymania ucznia w danej szkole, 
średni wskaźnik zatrudnienia w danej placówce, promocja szkół, sytuacja uczniów z Ukrainy, 
Białorusi i Kazachstanu oraz subwencja oświatowa, która na pokrycie zadań 

Joanna Rudnicka pokieruje Wydziałem Edukacji i Finansów Oświaty 
janowskiego Starostwa

Katarzyna Radomska 5 kwietnia awansowała na pełniącą obowiązki głównej 
księgowej w Wydziale Edukacji i Finansów Oświaty janowskiego Starostwa. Wcześniej 
przez prawie 20 lat pracowała w prywatnej firmie, gdzie „ogarniała” księgowość, rozchody, 
przychody, przetargi, sprzedaż oraz obsługę klienta i magazynów. Potem, „chwilę zabawiła” 
w księgowości urzędu miasta. Po dwóch latach, 1 stycznia 2021 r. rozpoczęła 
pracę w janowskim Starostwie, w Wydziale Finansowym, gdzie nauczyła się 
księgowości budżetowej. - Najwięcej, nauczyłam się od  Skarbnik Powiatu - Barbary Fuszary 
i księgowej Bożeny Dudek - mówi wprost.

Nowa księgowa ma wykształcenie wyższe ekonomiczne (jest absolwentem Szkoły  
Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli).  

Radomska jest energiczna, konkretna i bezpośrednia. Dużo wie, ale ma świadomość, 
że musi się jeszcze sporo nauczyć. - To dla mnie rodzaj wyzwania, a sama praca - idealna... 
Sama sobie ustalam tryb pracy (lubię mieć swój rytm w pracy i w życiu). Wiem, co w danym 
momencie powinnam robić, nikt mi nie przerywa, jestem samodzielna...

Zdaniem Radomskiej w księgowości nie może pracować ktoś, kto tego nie rozumie 
i nie lubi. - Ja to rozumiem, bardzo lubię i bardzo się staram. Odpowiada mi ta praca i nie w głowie 
mi wielka kariera, bo dla mnie najważniejsza była, jest i będzie rodzina, dzieci i zdrowie...

Nic dodać, nic ująć... Praca w księgowości sprawia jej satysfakcję, a właściwie 
cyferki... - Mąż mówi, że jestem nienormalna na tym punkcie - dopowiada ze śmiechem. 
Cyferki i programy,  których ciągle się uczy... Mierzyła się z „Bestią”, sondowała „Mikrobit”, 
ale najbliżej jej do oświatowego „Vulcanu”, który „dostosowuje się” do jej potrzeb... 

Nowa księgowa ma charakter, motywację i temperament... Lubi wyzwania 
i porządek, a kłamstwo wyczuwa na kilometr... Bystra, pewna siebie, wesoła, przedsiębiorcza 

Z Wydziału Finansów do Wydziału Edukacji.

subwencjonowanych wystarcza jedynie w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym. 
Sporo tego, więc można śmiało powiedzieć, że to praca odpowiedzialna i wymagająca, 
tym bardziej, że oświata - zaraz po szpitalu, jest języczkiem uwagi radnych powiatowych... 
Praca, która jest wyzwaniem w każdym wieku, która wymaga wiedzy, samokształcenia, 
dystansu, a nieraz... i uśmiechu, który skraca kilometry...

Wcześniej Naczelnikiem  Wydziału był Lech Wronka, który przeszedł na emeryturę, 
potem Wiesława Dyjach - obecna Dyrektor LO i Elżbieta Pyrzyna, która złożyła 
wypowiedzenie, znajdując pracę w innej firmie.

Karateka, zapaśnik, wokalistka, tancerka, wolontariuszka... Przyszły lekarz, 
nauczyciel, inżynier, cukiernik, leśnik, informatyk... Obecnie, uczeń o wysokiej średniej ocen, 
o znaczących osiągnięciach sportowych i artystycznych, którego zachowanie i frekwencja 
nie budzą zastrzeżeń... Samodzielny, odpowiedzialny, zdolny, ambitny i uczciwy, 
z poczuciem humoru, sercem na dłoni i głową pełną marzeń, co podkreślają nauczyciele 
i wychowawcy, wnioskując dlań o stypendium Starosty Janowskiego...

Kolejna grupa 19 uczniów z janowskich szkół średnich otrzyma 
stypendium Starosty Janowskiego. Sześciomiesięczne stypendium 
w wysokości 1 800 zł (po 300 zł miesięcznie) od marca do sierpnia 
odbierze 13 dziewczyn i 6 chłopców. W skali półrocza będzie to kwota 
prawie 35 tys. zł, a w skali 20 lat funkcjonowania programu 
stypendialnego - 605 tys. zł (pieniądze trafiły do 400 uczniów).

Jak zwykle najwięcej uczniów (15 osób) otrzymało 
stypendiumnaukowe.

Najwyższą średnią ocen uzyskała Julia Widz - uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza (5,46). 
Z tej szkoły stypendium naukowe otrzyma także Antoni Rosińki (5,33), 
Agata Tyra (5,33) i Aleksandra Jaworska (5,15).

Z Zespołu Szkół „U Witosa” najlepiej się uczy 
Wioleta Świercz (5,05), Julia Cichecka (5,0), Natalia Ciupak (4,83) 
i Magda Rychlak (4,79).

W Zespole Szkół Technicznych prym wiedzie Agnieszka 
Staszowska (5,23). Wysoką średnią ocen - po 5,1 - ma też Mateusz Małek 
i Joanna Kusy, a po 5,0 - Karolina Ciosmak i Angelika Krzysztoń. 
Średnią4,76 uzyskał Adam Kamiński, a 4,75 - Dominik Suchora.

Stypendium w dziedzinie sportu otrzymali dwaj zawodnicy: 
zapaśnik z Zespołu Szkół „U Witosa” - Kacper Łukasik i karateka z LO - 
Szymon Wolski.

Za szczególne osiągnięcia artystyczne doceniono 

Stypendia Starosty przyznane.

i wygadana, nie marnuje czasu na pogaduchy i esemesy... I stale się szkoli, nadążając 
za zmieniającymi się przepisami. Najlepsze są on-line... - Szkolenia przez łącza internetowe 
są bardziej przydatne niż w realu, na auli, kiedy prowadzący zasypywany jest gradem 
pytań, czasami nonsensownych... Podczas szkoleń, robię notatki, do których w każdej chwili 
mogę wrócić, żeby coś wyjaśnić czy przypomnieć...

Słusznie, a co, jeśli się nie zgadza w sprawozdaniu jeden grosz... - O! Tak często 
bywa i jest bardzo irytujące! Człowiek szuka i szuka, ale jak znajdzie, to jest taka euforia, 
że szok! - odpowiada ze śmiechem...

Katarzyna Radomska 
p.o. głównego księgowego

JulięFijałkowską z LO oraz JulięGałus z Zespołu Szkół.
Stypendia przyznawane są dwa razy do roku szkolnego. Zgodnie z regulaminem, 

kandydatów do stypendium typują szkoły. Złożoną dokumentację rozpatruje pod względem 
formalnym i pozytywnie opiniuje Komisja Stypendialna. Ostateczną listę stypendystów 
zatwierdza Starosta, co też się stało.    Tekst; foto: Alina Boś

Katarzyna Radomska

Członkowie Komisji Stypendialnej podczas posiedzenia (od lewej): Michał Komacki - Wicestarosta,
Karolina Czajka - uczennica Zespołu Szkół Technicznych, Józef Wieleba - Członek Zarządu Powiatu 
i przedstawiciel Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury (Przewodniczący Komisji), Bożena Czapla - nauczyciel 
Liceum Ogólnokształcącego, Joanna Rudnicka - szefowa wydziału edukacji janowskiego Starostwa.

Joanna Rudnicka

W latach 2002-2022 trafiło do młodzieży ponad 600 tys. zł
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Dwanaście lat temu, w sobotę, 10 kwietnia 2010 r., o godzinie 8.41, w katastrofie 
lotniczej polskiego samolotu rządowego Tu-154, wiozącego delegację Polski na uroczystości 
70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zginęło 96. osób, w tym Prezydent Lech Kaczyński 
z Małżonką, Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Wicemarszałkowie 
Sejmu i Senatu, 15 posłów i 3 senatorów oraz dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. 
W katastrofie zginęli też pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji 
państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich 
i społecznych oraz załogasamolotu.

Zginęło 96 osób...
Informacje o katastrofie docierały do nas w różnych sytuacjach... przez telefon, 

radio, telewizję. Najpierw, mówiono o awarii prezydenckiego samolotu i problemach 
z lądowaniem, potem... o rozbiciu się samolotu i ofiarach... Zaczęto informować, kto zginął 
w katastrofie z zastrzeżeniem, że przecież nie każdy z opublikowanej listy pasażerów musiał 
wsiąść do samolotu... Nastąpiła identyfikacja zwłok... Zginęło 96 osób.

Polska pogrążyła się w 9-dniowej żałobie. Modlitwy, msze żałobne, zaczerniane 
strony internetowe, opuszczane flagi i bandery, księgi kondolencyjne... Smutek, łzy, 
niedowierzanie... Każdy tę tragedię przeżywał na swój sposób. W Krakowie rozbrzmiał 
dzwon „Zygmunt”, a w całym kraju odbywały się marsze pamięci i milczenia, minuty ciszy... 
Żałobę narodową ogłosiły 23 państwa... 

Hołd Parze Prezydenckiej Lechowi i Marii Kaczyńskim w Sali Kolumnowej 
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie od wtorku 13 kwietnia do soboty 17 kwietnia 
oddało około 180 tys. osób. Trumny były wystawione na widok publiczny od 13 kwietnia, 
a wartę pełnili żołnierze. Pałac był otwarty i w dzień i w nocy. Przez cały czas kolejka 
nie malała, bywały dni, że czas oczekiwania na wejście wynosił kilkanaście godzin. 
Wiedzą o tym niektórzy parafianie i uczniowie ówczesnego gimnazjum w Godziszowie 
oraz młodzież z Zespołu Szkół „U Witosa”, którzy cześć Parze Prezydenckiej oddali nad ranem 
16 kwietnia 2010 r.

Trzynastego kwietnia 2010 r, w Chrzanowie - z inicjatywy Władysława Sowy - 
dyrektora szkoły, odbył się Apel Pamięci ofiar katastrofy lotniczej i Mordu Katyńskiego. 
Podobne uroczystości miały miejsce 16 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym. 
 W niedzielę, 18 kwietnia trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich przewieziono 
drogą powietrzną do Krakowa. Tego dnia, Para Prezydencka została pochowana z honorami 
wojskowymi w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów Bazyliki Archikatedralnej 
św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. W uroczystości pogrzebowej wzięło udział 
około 150. tys. osób, również z powiatu janowskiego, m.in. przedstawiciele lokalnych struktur 
Prawa i Sprawiedliwości: Jan Frania, Jerzy Bielecki, Andrzej Majkowski, Antoni Kulpa, 
śp. Ewa Janus, Grzegorz Pyrzyna, Józef Zbytniewski, Michał Komacki, Kazimierz Małek 
i Władysław Sowa. W telewizji, transmisję oglądało ponad 13 mln widzów.

Pogrzeby odbyły się między 16 a 28 kwietnia 2010 r.
Między 16 a 28 kwietnia 2010 r. odbywały się pogrzeby ofiar katastrofy lotniczej 

w różnych częściach kraju, w tym osób, związanych z województwem lubelskim. 
Uroczystościom towarzyszył ceremoniał wojskowy.

Z Lubelszczyzną, a konkretnie z Tomaszowem Lubelskim związany był 
Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który 16 maja 2009 r. został honorowym 
obywatelem tego miasta. - Zostałem obywatelem 30 miast, ale ten tytuł jest dla mnie bardzo 
ważny. Tutaj, na dzisiejszych rubieżach RP czuje się dawnego ducha niepodległości, bo miasto 
ma chlubną kartę w walce z najeźdźcami. To wielka rzecz... - mówił.

Z Dęblinem w powiecie ryckim związany był gen. Andrzej Błasik - Zwierzchnik 
Sił Powietrznych, były Komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie, 
absolwent Szkoły Wojennej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Montgomery 
oraz kursu Holenderskiej Akademii Obrony w Hadze. Ósmego września 2010 r. na terenie 
amerykańskiej Bazy Lotniczej Ramstein, gen. Roger A. Brady i Ewa Błasik odsłonili pomnik 
jego imienia, a 28 września tegoż roku Andrzej Błasik został pośmiertnie wyróżniony 
honorowym obywatelstwem Dęblina. Błasik został pochowany 28 kwietnia na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach w Warszawie (w ostatnim pogrzebie ofiar katastrofy lotniczej 
uczestniczył m.in. dowódca Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie gen. Brady). 

Z Lubelskiem związany był również Edward Wojtas, działacz PSL, 
Marszałek Województwa Lubelskiego, Poseł na Sejm RP, który 24 kwietnia spoczął 
na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział 
m.in. przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiatu janowskiego. Rok później, 
18 września 2011 r., odsłonięto tablicę pamiątkową jego imienia na budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kocudzy Drugiej w gminie Dzwola. 

W katastrofie zginął pochodzący z Michowa w powiecie lubartowskim 
ks. płk Jan Kazimierz Osiński, kapelan z Ordynatu Polowego Wojska Polskiego, pochowany 
19 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.   

W Lublinie urodził się i studiował na KUL-u Janusz Stanisław Krupski - 
polski historyk, wydawca i urzędnik państwowy, działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

W katastrofie zginął Wojciech Lubiński, urodzony w Rykach lekarz Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Kilka miesięcy przed katastrofą, został po raz drugi ojcem. Pulmonolog, 

Dwunasta rocznica katastrofy smoleńskiej

doktor habilitowany nauk medycznych, 20 kwietnia został pochowany na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach w Warszawie.  

W wieku 29 lat w katastrofie lotniczej zginęła Barbara Maria Maciejczyk 
z Białej Podlaskiej - stewardesa, pracownik 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego 
im. Obrońców Warszawy. Ogółem, w katastrofie zginęły 3 stewardesy, pracujące w pułku. 
W trakcie lotu do Smoleńska, Barbara Maciejczyk pełniła funkcję szefowej pokładu 
w załodze samolotu. Została pochowana 25 kwietnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach 
w Warszawie wraz z trzema innymi członkami załogi samolotu: ppłk. pil. Robertem Grzywną, 
ppor. Andrzejem Michalakiem i stewardesą Natalią Januszko. W trakcie pogrzebu 
nad cmentarzem przeleciały w szyku cztery samoloty z Dęblina, ciągnące za sobą 4 smugi 
biało-czerwonego dymu.

Dwudziestego kwietnia w Wilanowie odbył się pogrzeb Wicemarszałka Sejmu, 
Posła na Sejm sześciu kadencji (w latach 1991-2010), Ministra Obrony Narodowej - 
Jerzego Szmajdzińskiego. Wśród księży, biorących udział w nabożeństwie żałobnym, 
znalazło się dwóch kapłanów z powiatu janowskiego - ks. płk Roman Dziadosz, 
pochodzący z Bilska koło Andrzejowa oraz ks. mjr Grzegorz Golec z Andrzejowa. 
W pogrzebie uczestniczyła również 12-osobowa delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
z powiatu janowskiego.  

Z czasem, nazwiskami ofiar zaczęto nazywać place, ulice, ronda i drogi, 
czego przykładem jest ubiegłoroczna Via Carpatia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Zaczęto stawiać pomniki, sadzić dęby pamięci, m.in. na terenie Zespołu Szkół Technicznych, 
tworzyć różnego rodzaju inicjatywy społeczne, czego przykładem jest Fundusz Stypendialny 
im. Marii i Lecha Kaczyńskich, utworzony w 2014 r.

Obchody w cieniu wojny na Ukrainie
Dwunastą rocznicę katastrofy smoleńskiej zapamiętamy jeszcze z jednego powodu, 

o czym mówił w Niedzielę Palmową na Wawelu Prezydent Andrzej Duda. - Stają 
przed oczyma obrazy, które widzimy teraz w mediach. Tak jak widzieliśmy ten zniszczony 
samolot, tak dzisiaj widzimy zniszczoną Ukrainę, tak, jak wtedy widzieliśmy ciała tych, 
którzyzginęli, tak dzisiaj widzimy ciała pomordowanych…

Czas biegnie, ale pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej 
nadal trwa... W tym roku kwiaty pod „Dębem Pamięci” w Zespole Szkół Technicznych, 
Janowskim Epitafium Katyńskim i „Kamieniu Pamięci” przy Kaplicy Zjawienia złożyli 
przedstawiciele władz rządowo-samorządowych. Dziesiątego kwietnia, w intencji oficerów 
Wojska Polskiego i Policji Państwowej zamordowanych przez Rosjan w 1940 r. oraz w intencji 
ofiar katastrofy smoleńskiej i walczących na Ukrainie, modlono się w kościołach, 
równieżw Janowskiej Kolegiacie, gdzie mszę św. sprawował ks. proboszcz Tomasz Lis. 

W uroczystości uczestniczyli (na zdjęciu od lewej): Daniel Rawski i Paweł Golec - 
radni powiatowi, Czesław Krzysztoń - Wiceburmistrz, Tomasz Krzysztoń - podinspektor 
ds. kontroli ze Starostwa, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz, Krystyna Ćwiek - Przewodnicząca 
Rady Miejskiej, Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu, Artur Pizoń - Starosta Janowski, 
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu, Michał Komacki - Wicestarosta, 
Jan Frania - Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. i Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP. 
W obchodach wzięli również udział trzy panie dyrektor: Wiesława Dyjach 
z Liceum Ogólnokształcącego, Anna Pecka z „Promyka” i „Słonecznego Domu” 
i Iwona Pająk z Zespołu Szkół Technicznych oraz Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, 
przedstawiciele janowskiej „Solidarności” i Komendy Powiatowej PSP - Marian Tyra 
i MichałTyra oraz niektórzy mieszkańcy Janowa i okolic.     Alina Boś; foto: Anna Sosnówka

Przed Kamieniem Pamięci młodzież z Zespołu Szkół Technicznych
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„Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej!
Mieszkańcy Janowa Lubelskiego! Rodacy!

Stajemy dziś - w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
do uroczystego Apelu Pamięci na rynku Janowa Lubelskiego,

aby złożyć hołd niezłomnym żołnierzom
i partyzantom podziemia niepodległościowego, poległym za wolną Polskę.

Wzywam was, żołnierze wyklęci, którzy z bronią w ręku
walczyliście o ideały, w których zostaliście wychowani

w okresie, gdy Polska cieszyła się wolnością,
poszanowaniem wartości chrześcijańskich i patriotycznych...

Do Was wołam, żołnierze Wojska Polskiego,
walczący w szeregach Armii Krajowej,

Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich,
a następnie organizacji NIE, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość,

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego,
Konspiracyjnego Wojska Polskiego i wszystkich pozostałych

zbrojnych i cywilnych formacji antykomunistycznego podziemia...
Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej

z oddziałów: ppor. Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”,
ppor. Bolesława Ostrowskiego „Lancy”,
ppor. Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”,

dla których niepodległa Ojczyzna i oswobodzenie jej od najeźdźców
cenniejsze było niż własne życie...

Do Was wołam, żołnierze z oddziałów dywersyjnych
Armii Krajowej i Organizacji Wolność i Niezawisłość:

mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”,
por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”,

ppor. Antoniego Santery „Mściciela”
za nieugiętą walkę o wolność Ojczyzny...

Was wzywam, żołnierze i partyzanci z oddziałów partyzanckich
Narodowych Sił Zbrojnych:

mjr. Leonarda Zdanowicza „Zęba”,
ppor. Wincentego Sowy „Visa”,

ppor. Wacława Piotrowskiego „Cichego”
z oddziałów „Jania”, „Błystka” i „Nałęcza”.

Was wołam, żołnierze z oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
Adama Kusza „Garbatego”,

którzy oddali swoje młode życie za Ojczyznę w walce na Górach Tułowych...
Was wołam, wszystkich żołnierzy niezłomnych

Polskiego Podziemia Niepodległościowego,
poległych w walce, zamordowanych w miejscach kaźni

Gestapo, NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa,
zmarłych w łagrach na Syberii...

Przywołuję Was, żołnierze i partyzanci
ze wszystkich organizacji niepodległościowych.

Żołnierze Wyklęci, skazani na długoletnie więzienia,
aresztowani, bici i torturowani, represjonowani
i opluwani przez komunistyczna propagandę,

wyrzucani z pracy, skazywani na życie w nędzy.
Za Wasze poświęcenie w walce i nieugiętą postawę życiową,

za przekazanie swoich ideałów młodym pokoleniom Polaków...
Wołam wszystkich znanych z imienia i nieznanych bohaterów,

którym nie dane było doczekać wolności,
którzy polegli na różnych frontach II wojny światowej

oraz w okresie powojennym.
Wzywam wszystkich polskich patriotów - żołnierzy, funkcjonariuszy,

urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą
utrwalali wolność, suwerenność

i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę.

Stańcie do Apelu! Cześć Ich Pamięci!
Do Was się zwracam, potomni!

Nie zapominajcie bohaterskich rodaków,
którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce.

Niech Ich postacie, utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego,
będą dla nas i przyszłych pokoleń

przykładem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny
oraz gotowości służenia Jej w potrzebie...”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Apel Pamięci mówi wszystko...

Piechota z GRH Majdan Obleszcze

Przedstawiciele władz parlamentarno-samorządowych przed obeliskiem żołnierzy NSZ 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej                                        Foto: Bartłomiej Ponczek

Piechota z GRH Majdan Obleszcze

Piechota z GRH Majdan Obleszcze
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Czterokołowy sprzęt pożarniczy trafił do walczącej Ukrainy. Tym razem 
był to samochód strażacki z OSP Potok Wielki, który na początku marca wyjechał do punktu 
koncentracji w Nisku. Oczywiście, samochód był sprawny... I chociaż starszy 
i nieskomputeryzowany, to w zajętej wojną Ukrainie może mieć znaczenie - silnik można 
naprawić we własnym zakresie.

Ogółem z województwa lubelskiego na Ukrainę trafiło w tym konwoju 
14 samochodów strażackich (gaśniczych - 8 średnich i 2 ciężkie, 3 kwatermistrzowskie 
i jedenpojazd operacyjny).

Sprzęt trafił do ukraińskich strażaków walczących z żywiołem i najeźdźcą 
(do 2 marca na Ukrainie zginęło 10 strażaków, kilkunastu było rannych).

Foto: nadesłano

Strażacy OSP Potok Wielki dla Ukrainy

Na przełomie lutego i marca, dzień w dzień strażacy z Komendy Powiatowej PSP 
w Janowie Lubelskim busem rozwozili po Polsce uciekających przed wojną uchodźców. 

- Od 25 lutego do 7 marca z przejścia granicznego w Hrebennem do punktów 
recepcyjnych i innych miejsc bezpiecznego pobytu przewieźliśmy około 3,5 tys. uchodźców
- informuje Komendant Grzegorz Pazdrak.

Najczęściej były to matki z dziećmi - wystraszone, wyczerpane, zalęknione, 
zawożone do wyznaczonych miejsc zakwaterowania. Transport organizowany był 
w porozumieniu z Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie.

Foto: archiwum KP PSP

Janowscy strażacy organizowali 
transport uchodźców

Prawie 100 hełmów, 40 kompletów odzieży specjalnej, 15 agregatów 
prądotwórczych i pompowych. Do tego specjalne buty i rękawice, czujniki bezruchu, 
zestawy ratownictwa medycznego i strażackie węże... Tego typu sprzęt dla strażaków 
z Ukrainy przekazała KomendaPowiatowa PSP oraz jednostki OSP z powiatu janowskiego.

- Odzew był ogromny. Przekazany sprzęt jest co prawda używany, ale w pełni 
sprawny - informuje Grzegorz Pazdrak - Komendant Powiatowy PSP.

Sprzęt ratowniczy samochodami strażackimi przetransportowano do Zamościa, 
skąd trafiłdo walczącej Ukrainy.      Foto: archiwum PSP 

Strażacy z powiatu janowskiego 
wspierają swoich ukraińskich kolegów

Nowa strażnica. 
Jest grunt i dokumentacja, w następnym roku przetarg i budowa

Udało się! Budowa strażnicy w Janowie Lubelskim - za sprawą podpisu 
Prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą modernizacyjną służb mundurowych na lata
2022-2025, stała się faktem. Inwestycja pochłonie 28,5 mln zł. Prace ruszą w następnym roku. 
Inicjatorem budowy nowej siedziby jest straż pożarna na czele z Komendantem 
GrzegorzemPazdrakiem oraz Starostwo Powiatowe.

Pierwszy krok w kierunku budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP 
wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą zrobiono w ubiegłym roku, kiedy to Powiat Janowski
- za prawie 580 tys. zł, zakupił działkę o ponad hektarowej powierzchni od Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim. Zakupił i przekazał w trwały zarząd 
KomendziePowiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Drugim warunkiem, koniecznym do zakwalifikowania inwestycji do rządowego 
programu, była dokumentacja projektowa i wykonawcza, również sporządzona 
w ubiegłym roku. Koszt dokumentacji to kwota rzędu 200 tys. zł (60 tys. dołożył 
Powiat Janowski, a po 20 tys. zł gminy Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, 
Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki, co daje ogółem 140 tys. zł).

Trzeci warunek to pozwolenie na budowę, które jest.
Budynek jednostki powstanie w Borownicy przy „krajówce” u wlotu do Janowa 

(od strony Lublina). Powierzchnia użytkowa obiektu to prawie 2 tys. metrów kwadratowych. 
Strażnica ma być nowoczesna, ale przede wszystkim funkcjonalna. - Budynek zostanie 
wyposażony „od a do zet” z pieniędzy zewnętrznych (ze starej siedziby zabierzemy jedynie 
dokumenty i samochody) - informuje Pazdrak.

Nowa strażnica zostanie „zaopatrzona” w klimatyzację, systemy wentylacji, 
panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW, solary, agregaty prądotwórcze oraz 10-stanowiskowy 
garaż dla wozów bojowych i pojazdów pomocniczych. Będą szatnie, magazyny, 
pomieszczenia sanitarne, pralnie, sypialnie, biura dowódcy, itp. Do tego dochodzi 
stacja obsługi urządzeń ochrony dróg oddechowych, myjnia, warsztat, parking, CPN 
i nowoczesne centrum kierowania. Wydzielone są pomieszczenia na serwerownię, świetlicę, 
saunę, jadalnię, łazienki, kuchnię i dobrze wyposażoną siłownię. Będzie też wielofunkcyjne 
boisko sportowe, bieżnia, tor przeszkód i plac do ćwiczeń. 

Ewenement stanowi mini poligon dla jednostek OSP (duży plac z budynkiem, 
w którym będzie można zadymiać, gasić, itp.). W projekcie figuruje również 
zbiornik przeciwpożarowy na wypadek „podatku od deszczu” - aby nie płacić, jeśli opłata 
od deszczu wejdzie w życie (odpowiednio zabezpieczony zbiornik będzie gromadził 
wodę z placu do celów szkoleniowych). Zwiększy się też powierzchnia z ponad 30 arów 
na prawie 1,1 hektara.

Dodajmy, że w ustawie modernizacyjnej, wśród 53 tego typu zadań w kraju, 
z województwa lubelskiego została ujęta jedynie budowa strażnicy w Janowie i Puławach.

Kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji miały działania niektórych
osób... - Przede wszystkim Posła Jerzego Bieleckiego, Starosty Artura Pizonia 
oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Grzegorza Alinowskiego, 
dzięki którym inwestycja znalazła się w ustawie modernizacyjnej i zdobyła rządowe wsparcie
- wymienia Pazdrak.

Komendant chwali sobie współpracę ze Skarbnik Powiatu Barbarą Fuszarą, 
Członkami Zarządu - Michałem Komackim, Józefem Wielebą, Władysławem Sową 
i Zenonem Zyśko oraz radnymi powiatowymi, którzy od samego początku wspierali starania 
w tym zakresie. Pazdrak docenia też partycypowanie w kosztach dokumentacji zadania 
poszczególnych gmin.             Wizualizacja: KP PSP w Janowie Lubelskim

Alina BośUciekający przed wojną Ukraińcy W punkcie koncentracji w Nisku

Podczas zbiórki sprzętu ratowniczego na rzecz Ukrainy
Wizualizacja nowej siedziby janowskiej straży
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Prawie dwa lata starań wielu osób dzisiaj ma swój finał. Inwestycja pod nazwą 
„Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim 
wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą” została zatwierdzona na pozycji 12.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził 
zestawienie inwestycji budowlanych PSP, przewidzianych do realizacji w ramach 
„Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i SłużbyOchrony Państwa w latach 2022-2025”.

W planie Państwowej Straży Pożarnej ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych, 
w tym: 55 zadań, polegających na budowie nowych obiektów, 62 zadania w zakresie 
przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących. Na realizację przedmiotowych inwestycji 

Lista inwestycji budowlanych PSP 
w ramach „Programu modernizacji...” zatwierdzona

Pierwsi strażacy ochotnicy z powiatu janowskiego odebrali decyzje o przyznaniu 
dodatku ratowniczego. 

Wśród 23 druhów najwięcej strażaków jest z gminy Batorz, których wyposażenie 
jeszcze w tym roku wzbogaci się o dwa nowe wozy gaśnicze, o czym informował 
na spotkaniu 4 marca Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP. - Średni wóz strażacki otrzymają 
strażacy z Aleksandrówki, a lekki - jednostka OSP z Wólki Batorskiej.

Nieźle. Dwa samochody i to nowe, i to w jednym roku dla dwóch jednostek OSP, 
i to z gminy Batorz. Oczywiście, jak to zwykle w tych przypadkach bywa, gros pieniędzy 
stanowić będą środki z budżetu państwa, ale gmina - a może i powiat, też coś niecoś od siebie 
dorzuci - jakżeby inaczej.

Nowe samochody strażackie to dla strażaków z powiatu janowskiego żadna nowość. 
Co i rusz, któraś jednostka OSP otrzymuje czterokołowy wypasiony sprzęt, jak nie za sprawą 
rządowych programów to frekwencji wyborczych.

Co innego, dodatki ratownicze, o których się mówiło od lat, a które wchodzą w życie 
dopiero teraz. Stałe miesięczne i nieopodatkowane świadczenie w wysokości 200 zł 
przysługuje mężczyznom, którzy przez co najmniej 25 lat czynnie uczestniczyli w akcjach 
ratowniczych (w przypadku kobiet - 20 lat). Dodatek wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA po osiągnięciu 65 roku życia w przypadku mężczyzn i 60 roku życia w przypadku 
kobiet. Co ważne, przy naliczaniu okresu czynnej aktywności strażackiej, nie jest wymagane 
zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. 

Powiat Janowski. Ruszyły pierwsze wypłaty dodatków ratowniczych dla druhów OSP
Wnioski można składać do końca września. Dodatki będą rewaloryzowane 

i wypłacane z wyrównaniem od stycznia br.
Z dodatku może skorzystać około 500 strażaków seniorów w powiecie janowskim. 

Najstarszy z nich jest z 1926 r. i pamięta doskonale, jak w tamtych latach wyglądało ratowanie 
ludzkiego dobytku, kiedy drewnianą zabudowę, często krytą strzechą, gaszono sikawkami, 
kiedy strażak ochotnik za wyjazd do pożaru nie pobierał żadnego wynagrodzenia, 
kiedychodził po kolędzie, żeby zebrać pieniądze na ówczesny sprzęt... Tak było.

- To wam się należy. To wyraz wdzięczności Państwa Polskiego za długoletnią służbę 
na rzecz lokalnej społeczności - mówił, wręczając decyzje (w obecności przedstawicieli PSP: 
Grzegorza Alinowskiego - Komendanta Wojewódzkiego, Grzegorza Pazdraka 
i Tomasza Serwatki - Komendanta Powiatowego i jego Zastępcy, mł. kpt. Ewy Łukasik 
oraz Artura Pizonia - StarostyJanowskiego) Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP.

Niestety, dodatki nie są przyznawane z automatu - trzeba złożyć wniosek. 
Najpierw, należy zebrać trzech świadków, którzy złożą oświadczenia, wskazujące na udział 
w działaniach ratowniczych (jednym ze świadków musi być osoba publiczna, np. ówczesny 
wójt, radny czy komendant gminny). Podpisane oświadczenia - po sprawdzeniu 
i zaakceptowaniu przez wójta/burmistrza gminy, wraz z wnioskiem, należy złożyć 
do Grzegorza Pazdraka - Komendanta Powiatowego. Jeśli wszystko jest dobrze, na tym rola 
strażaka się kończy. Decyzję wydaje Komendant Powiatowy, a świadczenie wypłaca 
ZakładEmerytalno-Rentowy MSWiA.    Tekst; foto: Alina Boś

Ruszyły wypłaty dodatku ratowniczego dla druhów OSP

Samochód z silnikiem diesla o mocy 320 KM przeznaczony jest do gaszenia pożarów 
w trudno dostępnych terenach. Strażacka „terenówka” waży ponad 8,5 tony. Aluminiowa 
zabudowa z nierdzewnym zbiornikiem środków gaśniczych o pojemności 4 tys. litrów 
gwarantuje lata bezawaryjnej eksploatacji. Pojazd wyposażony jest w autopompę 
o wydajności 3 tys. litrów na minutę, wciągarkę z napędem elektrycznym oraz maszt 
oświetleniowy. Dostawcą pojazdu jest firma Mototruck Sp. z o.o. z Kielc.

Nowy nabytek zastąpi użytkowany przez jednostkę średni samochód ratowniczo-
gaśniczy na podwoziu MAN, który trafi do OSP w Zdziłowicach Pierwszych.

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla janowskich strażaków

w latach 2022-2025 zaplanowano środki finansowe z Programu modernizacji w wysokości 
800 mln zł. Szczegółowy wykaz inwestycji PSP dostępny na stronie KG PSP 

Mamy działkę, dokumentację techniczną oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Podpis Ministra przyznał nam również finansowanie inwestycji.

Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim dziękuję wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie inwestycji. Szczególne podziękowania należą się 
Posłowi na Sejm RP Jerzemu Bieleckiemu oraz Staroście Janowskiemu Arturowi Pizoniowi, 
jak również całej Radzie Powiatu. Można powiedzieć, że jest to historyczna chwila 
dla janowskiej Straży.                                Grzegorz Pazdrak - Komendant Powiatowy PSP

https://strazpozarna.ink/Inwestycje_PM

Strażacy z janowskiej Komendy Powiatowej otrzymali nowy wóz strażacki. 
Samochód poświęcił ks. kapelan Józef Krawczyk, a kluczyki do wozu przekazał
Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Eurocargo 
kosztował 780 tys. zł (150 tys. zł do zakupu dołożył Powiat Janowski, 130 tys. zł - 
GminaGodziszów, a 500 tys. zł stanowią środki z budżetu państwa).

Co prawda, nie jest to jeden z czterech pojazdów w kraju, jak to było w którymś roku 
w przypadku Tatry 810, ale sprzęt jest niczego sobie, o bardzo dobrych parametrach 
technicznych i użytkowych, zwiększających możliwości operacyjne janowskiej komendy. 

Podczas odbioru nowego samochodu strażackiego
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Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo, 
obmowa, egoizm, kłamstwo... A tyś bez winy, człowieku?! 

Niedziela, 13 marca. Koncert Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu 
„Borowiaków”, „Branwiaków”, „Kocudzanek”, „Marianek” i „Roztoczanek” w kościele 
pw. Św. Anny w Branwi...

„Krzyżu Chrystusa...” Koncert Pieśni Wielkopostnych 
w kościele pw. Św. Anny w Branwi

Sama lub z kimś... Wiesława Baran z Janowa Lubelskiego od lat maluje pisanki... 
Co roku, przed świętami Wielkiej Nocy powstaje około 50 cudeniek, które trafiają do bliskich, 
znajomych i przyjaciół.

Do ozdabiania, używa farb akrylowych. „Produkcja” jest prosta. 
Zawieszone na sznureczkach wydmuszki zanurza w jednokolorowej farbie, 
a kiedy przeschną mocuje na patyczkach i maluje w różnych kolorach, tworząc 
małe arcydzieła. 

Pisanki radują, cieszą oko i przypominają o Świętach Wielkiej Nocy, o czym 
mówią obdarowani. - Włożę do koszyczka wielkanocnego, wykorzystam w kompozycji, 
podaruję dzieciom...

Tak to bywa z jajkami, ozdabianie których relaksuje, sprawia radość i przyjemność, 
chociaż nie taką, jaką jest... - darowanie ich innym - uzupełnia z uśmiechem pani Wiesława.

Pisanki... Największa radość 
z darowania ich innym

Zamknięta w dźwiękach modlitwa i zaduma nad tajemnicą Męki Pańskiej, 
o czym mówi ks. proboszcz Paweł Kata...

I zaproszenie do rozmowy i refleksji nad charakterem świąt - bez kłębowiska walki 
i przemocy...

Tekst; foto: Alina Boś

Z inicjatywy uczniów klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim dnia 21 marca 2022 r. została 
zorganizowana pielgrzymka na Święty Krzyż.

Maturzyści wspólnie wyjechali na dzień skupienia do najstarszego polskiego 
sanktuarium na Świętym Krzyżu. Pielgrzymowanie rozpoczęło się od rozważania stacji 
Drogi krzyżowej, wspinając się na górę Świętego Krzyża, zwanej Drogą Królewską, wijącą się 
po Puszczy Świętokrzyskiej. Następnie uczestniczyli we mszy św. w świętokrzyskim 

Pielgrzymka maturzystów LO na Święty Krzyż
sanktuarium oraz mieli możliwość adoracji Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, modląc się 
o dary Ducha Świętego na czas egzaminów dojrzałości.

Jak podkreślali maturzyści, był to dla nich bardzo szczególny czas nabrania 
duchowych sił na czas matur, wyciszenia oraz integracji klasowej, której zabrakło podczas lata 
nauki w szkole średniej, spowodowanej trwającą od 2 lat pandemią Covid-19. 
Podczas pielgrzymki maturzystom towarzyszyli katecheci, wychowawcy oraz nauczyciele. 
Opiekunem duchowym pielgrzymki był ks. Tomasz Kopeć.           Tekst; foto: archiwum LO

Wiesława Baran

W kościele w Branwi

Pielgrzymka na Święty Krzyż
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Wieczorową porą, w jedną z marcowych niedziel w kościele pw. św. Anny w Branwi 
odbyła się droga krzyżowa z udziałem kilkunastu aktorów - miejscowych parafian. Reżyserem 
przejmującej inscenizacji z wykorzystaniem tekstów Lusi Ogińskiej był ks. proboszcz 
PawełKata, który skomponował muzykę do komentarzy poszczególnych stacji.

W wyjątkowej Męce Pańskiej udział wzięli: Jolanta i Stanisław Kłyzowie, 
których mały syn Igor spał sobie smacznie w zakrystii (dziecko zostanie ochrzczone w święta), 
Bożena i Adam Dziubowie, Zbigniew Piecyk, Bogumiła Bożek, Alina Wojciechowska, 
Krzysztof Bielak oraz Tomasz i Ewa Mrozowie. Stacje, śpiewem i muzyką „komentował” 
zespół „Gaudium” w składzie: ks. Paweł Kata, Ewa Mróz, Justyna Gzik oraz Bożena 
i Zdzisław Górowie.

Podczas modlitwy było skupienie, łzy i zaduma nad „życiem w biegu i pędzie, 
które bezustannie zatapia się w pustce... A przecież, już niedługo Pan Jezus przybędzie, 
by zostawić swój ślad... jak na chustce”...                                               

Poniżej fragmenty Drogi Krzyżowej.
Stacja I - Jezus na śmierć skazany. Wybór wciąż wisi nad nami, Prawda w milczeniu 

nas śledzi, chce byśmy ją ratowali przed nienawiścią gawiedzi. Cień duszy - sumienie odpowie 
na Prawdy bolesne pytanie... Dlaczego wydaje ją człowiek co dzień na ukrzyżowanie?!

Stacja II - Jezus obarczony krzyżem. Każdy się boi cierpienia, każdy się lęka krzyża. 
W bólu tkwi sens zrozumienia, on nas do Boga przybliża... Przed krzyżem ramiona otwieraj, 
gdy twe cierpienie nadchodzi. Bez bólu nic nie umiera, bez bólu nic się nie zrodzi! Gołębie - 
skrzydlate pacierze płyną wciąż wyżej i wyżej, ruszaj więc w drogę i wierzaj... Bo... całe życie 
jest krzyżem!

Stacja III - Jezus pierwszy raz upada. A tyś bez winy, człowieku, szatan nie mówił 
o tobie?! Czyś wyzbył się żądzy i grzechu?! Sam sobie w sercu odpowiedz...

Stacja IV - Jezus spotyka Matkę swoją. Maryjo! Matko, wiesz o tym - miłości śmierć 
nie rozłączy! Długa jest droga Golgoty, lecz nawet ona... się kończy!

Stacja V - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Bóg także 
zwraca się do nas z krwią zakrzepniętą w koronie: - Weźmiesz mój krzyż na ramiona? 
Jesteśze mną?... Szymonie?!

Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi. Nasze życie wciąż w biegu, wciąż 
w pędzie, bezustannie zatapia się w pustce, już niedługo Pan Jezus przybędzie, by zostawić 
Swój ślad... jak na chustce!

Stacja VII - Jezus upada po raz drugi. Drugi upadek... z miłości Człowieka, 
co Bogiem się staje. Tak jak upadek ludzkości, tylko... czy ludzkość powstaje?!

Stacja VIII - Jezus spotyka kobiety jerozolimskie, które płaczą nad Nim. 
Wy, niewiasty, nad Bogiem nie płaczcie, lecz nad sobą wypłaczcie swą grzeczność! 
Każdyczłowiek urodził się w czasie, ale żyć - on żyć będzie... na wieczność!

Stacja IX - Jezus upada po raz trzeci. Trzeci upadek na drodze... Chrystus powstaje 
w rozpaczy i tam, pamiętaj... być może On także i ciebie zobaczył?

Któryś za nas cierpiał rany... Droga krzyżowa w kościele w Branwi

Stacja X - Jezus z szat obnażony. Zhańbiono Boga, odarto z odzienia, my Jego hańbę 
- w sercach poniesiemy; czas ostateczny to czas osądzenia, gdy my przed Bogiem... 
też nadzystaniemy...

Stacja XI - Jezus przybity do krzyża. - Słodki Jezu, przybity do krzyża! Dobry Jezu,w 
tym wina i nasza! Znów krzyżuje Cię świat, znów ubliża... Panie Jezu! 
Przepraszam...,przepraszam!

Stacja XII - Jezus na krzyżu umiera. Umarł samotną godziną. Grzech nasz odkupił 
Bóg-Człowiek! Kiedyś, gdy ty będziesz ginąć... On jeden będzie przy tobie!

Stacja XIII - Jezus zdjęty z krzyża i powierzony matce. Matka pod krzyżem z Synem 
swym dzieliła: ofiarę, mękę, ból, cierpienie, rozpacz. Tam pochylona nad zwłokami Syna 
była już nasza, dobra Matka Boska!

Stacja XIV- Jezus złożony do grobu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami...

Prawie 26,5 tys. zł zebrano w Niedzielę Palmową podczas Kiermaszu Ukraińskiego 
na pomoc walczącej Ukrainie. Polacy wybierali obrazy, ceramikę, rękodzieło i biżuterię 
ukraińską, w zamian ofiarowując pieniądze, kto ile mógł. - Za te pieniądze kupiliśmy 
dwa używane dżipy, które przydadzą się Ukrainie, diakuju - mówi Katierina - radna z Równego 
na Ukrainie, pomysłodawczyni wydarzenia.

Na jarmarku można było popróbować kuchni ukraińskiej i posłuchać ukraińskiej 
muzyki. Powiewały ukraińskie flagi, a prezentowane zdjęcia zmuszały do refleksji 
nad życiem, które w każdej chwili może się zmienić i które można stracić.

Wśród ukraińskich matek z dziećmi są osoby, które straciły ojca i brata. 
Czternastoletnia Wiktoria straciła kolegę. - Miał 14 lat. Wyszli z kolegą ze schronu za wodą. 
To było w Czernihowie. Bomba z nieba upadła i ne ma go. Miał na imię Wsewołod.

Wiktoria nie chodzi do polskiej szkoły, ponieważ uczy się w formie online 
w swojej szkole na Ukrainie. Obydwie z mamą wiedzą, że idą święta. One też pójdą 
do polskiego kościoła oświęcić koszyczek wielkanocny, w którym znajdzie się pascha - chlyb, 
jajca (jaja), syr, mieso i kielbasa. Do koszyczka trafi też sól, masło, chrzan i pisanki. 
Wcześniej poświęciły w kościele palmy - same gałązki bazi. - A śmingus dyngus też jest, 
ale tylko we Lwowie, to taki polski zwyczaj - mówi Oksana.

Wielkanoc będą spędzać w janowskich stronach w niepełnych rodzinach. Pójdą 
na mszę do kościoła i będą się modlić... - Otcze nasz, szczo jesy na nebesach! Nechaj 
swiatyt'sia imja Twoje. Nechaj pryjde carstwo Twoje, nechaj bude wola Twoja, jak na nebi, tak 
i na zemli. Chlib nasz nasuszcznyj daj nam siohodni. I prosty nam prowyny naszi, jak i my 
proszczajemo wynuwatciam naszym. I ne wwedy nas u spokusu, ale wyzwoły nas wid 
łukawoho. Amiń... Pięknie...    Tekst; foto: Alina Boś

Kiermasz Ukraiński. Zebrano prawie 26 tys. zł na pomoc Ukrainie

W kościele w Branwi

Podczas Kiermaszu Ukraińskiego

Podczas Kiermaszu UkraińskiegoPodczas Kiermaszu Ukraińskiego
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Czerwony, niebieski, żółty, biały a może czarny... Kolor jest bez znaczenia, 
ważne, że niebawem do Zespołu Szkół Technicznych trafią trzy nowe Citroeny 
za ponad 170 tys. zł (umowa podpisana, pozostaje czekać na dostawę). - Samochody osobowe 
będą wykorzystywane przez uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych - informuje Iwona Pająk - Dyrektor szkoły.

Niezły „magnes” dla młodzieży przed wyborem szkoły średniej, tym bardziej, 
że smykałkę do samochodów wykazuje coraz więcej dziewcząt.

Nowy sprzęt jest jednym z elementów doposażenia pracowni zawodowych w ramach 
projektu unijnego o wartości... bagatela! Ponad 4,7 mln zł. Potężne pieniądze, które zostaną 
wykorzystane na potrzeby kształcącej się młodzieży, dokształcanie nauczycieli 
i „dosprzętowienie” pracowni. Kwoty robią wrażenie... Około 350 tys. zł na zakup 
komputerów, ponad pół miliona zł na kursy prawa jazdy kat. B, a około miliona na wyposażenie 
pracowni. I dobrze, bo trudno się uczyć zawodu w teorii, tutaj ważna jest praktyka...

Trzeba przyznać, że realizacja tak dużego projektu to nie lada wyzwanie dla dyrekcji 
i nauczycieli, którzy szkolą młodzież i sami też muszą się szkolić na studiach podyplomowych 
i kursach, których jest sporo - 18 dla nauczycieli i 26 różnego rodzaju dla uczniów.... Młodzieży 

Zespół Szkół Technicznych. Trzy nowe Citroeny 
dla techników pojazdów samochodowych

w to graj... Taki na przykład fryzjerski kurs Barber, gdzie można poznać wszystkie myki, triki 
i sposoby farbowania, strzyżenia i pracy fryzjera, łącznie z przedłużaniem i zagęszczaniem 
włosów (no, może nie w każdym wieku)..., albo kurs operatora koparek, ładowarek 
i programisty. Jest też programowanie i obsługiwanie procesu druku w technologii 3D, 
tworzenie stron internetowych, grafiki komputerowej, kursy pilarza i spawacza 
(pracy poszukiwanej i dobrze płatnej), kasjer walutowo-złotowy, obsługa kas fiskalnych, 
pracownik biurowy z obsługą programów biurowych, a może i savoir-vivre dla sekretarki, 
operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej i projektowanie w programie AutoCad 
(młodzież wie, o chodzi) i - co ważne, darmowy kurs prawa jazdy kategorii B.

Są też zajęcia dodatkowe, przygotowujące do egzaminów z kwalifikacji, oraz staże 
u pracodawców. Nic, tylko korzystać.               

Kolejny rok i kolejne stypendia Prezesa Rady Ministrów, które tym razem trafiły 
do 434 uczniów z województwa lubelskiego, w tym do Agnieszki Staszowskiej 
i MateuszaMałka z Zespołu Szkół Technicznych.

Obydwoje uczą się w technikum, Agnieszka w zawodzie technik ekonomii, 
a Mateusz - informatyki. Są zorganizowani, zaangażowani w życie szkoły i mają 
sprecyzowane plany na przyszłość. Cechuje ich systematyczna nauka, marzenia i plany 
na życie... dobre, szlachetne, wartościowe i piękne... Tak trzymać...

Alina Boś; foto: archiwum szkoły

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
dla Agnieszki Staszowskiej 
i Mateusza Małka z ZST

Czwartego kwietnia w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 
z Zespołu Szkół. Z rąk Wicewojewody Lubelskiego - Bolesława Gzika, dyplomy 
otrzymały: Anna Wielgus - uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych, Klaudia Zarańska - uczennica klasy III b Liceum Ogólnokształcącego 
(mundurowego) oraz Wioleta Świercz - uczennica klasy III Technikum Logistycznego. 
Młodzieży towarzyszyła Teresa Biernat - Dyrektor Zespołu Szkół.

Serdeczne gratulacje dla uczennic, ich rodziców oraz nauczycieli.
J. Kułażyńska; foto: archiwum Zespołu Szkół

Uczniowie Zespołu Szkół 
stypendystami Prezesa Rady Ministrów

Adam Wojciechowski - uczeń III klasy Technikum Logistycznego został laureatem 
XI edycji Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę 
Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Nagrodą za I miejsce jest tablet, zestaw atrakcyjnych 
gadżetów i - co najważniejsze, możliwość darmowej nauki na studiach inżynierskich 
o kierunku logistyka we wrocławskiej uczelni. W Olimpiadzie, uczestniczyła również 
koleżanka Adama z klasy - Weronika Jagiełło, która zajęła wysokie piąte miejsce 
(na 60 uczestników, którzy przeszli do ostatecznej rozgrywki).

Finał Olimpiady odbył się stacjonarnie 31 marca w siedzibie wrocławskiej uczelni. 
Dwa poprzednie etapy odbywały się wirtualnie na platformie konkursowej za pomocą 
specjalnego, indywidualnego konta (udział w konkursie wzięło 380. uczniów z całej Polski). 
Konkurencja była duża. Liczyła się wiedza, umiejętność logicznego myślenia 
oraz biegłość w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań. Uczestnicy, walczący 
o zwycięstwo, mieli rozwiązać określony problem logistyczny oraz uzasadnić wybrane 
przez siebie rozwiązanie.

Pierwsze, ale i piąte miejsce w ogólnopolskim konkursie logistycznym to olbrzymi 
sukces uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, przygotowujących młodzież 
do konkursu. Mowa o Magdalenie Flis, która towarzyszyła im podczas wyjazdu, 
oraz o PawlePachucie - wychowawcy klasy. Gratulacje!

Adam Wojciechowski z Zespołu Szkół 
laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Podczas podpisania umowy kupna Citroenów: Iwona Pająk - Dyrektor szkoły
i Piotr Wrzyszcz - pełnomocnik firmy Fix Lider Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy

Agnieszka Staszowska, Mateusz Małek i Iwona Pająk - Dyrektor szkoły

Trzecioklasiści podczas szkolenia w zakresie programowania i obsługi druku 3D
(od lewej):Mateusz Małek i Wiktor Buczkowski, uczący się w zawodzie technik informatyk

Weronika Jagiełło i Adam Wojciechowski

Od lewej: Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Klaudia Zarańska,
Anna Wielgus, Wioleta Świercz, Teresa Biernat - Dyrektor Zespołu Szkół,
Bolesław Gzik - Wicewojewoda Lubelski
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Katarzyna Jarosz - uczennica klasy 3ap Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza zdobyła pierwsze miejsce w województwie lubelskim w konkursie 
„Kraje francuskojęzyczne na świecie”. Zadania konkursowe obejmowały różnorodną 
tematykę, związaną z historią, gospodarką, polityką, kulturą, geografią, religią, 
a także zwyczajami krajów francuskojęzycznych oraz stosunkami tychże krajów z Polską. 

Félicitations!
Grzegorz Mazur - nauczyciel j. francuskiego

Sukces Katarzyny Jarosz z LO w konkursie 
„Kraje francuskojęzyczne na świecie”

W dniu 12 marca 2022 r. w I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu odbył się etap 
okręgowy XV Ogólnopolskiej Olimpiady o „Diamentowy Indeks” Akademii Górniczo-
Hutniczej z zakresu geografii z elementami geologii.

Uczennica Wiktoria Sokół z klasy 3C (matematyczno-geograficznej) Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 
zakwalifikowała się do etapu finałowego Olimpiady, który zaplanowany jest na 23 kwietnia 
w siedzibie AGH w Krakowie.

Nad przygotowaniem naukowym uczennicy do Olimpiady czuwa nauczyciel 
geografii - Józef Bańka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie Olimpiady.
Tekst; foto: archiwum LO

Wiktoria Sokół z LO powalczy 
o „Diamentowy Indeks” AGH

Czwartego kwietnia  
w Sali Błękitnej Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego odbyła się 
uroczystość wręczenia dyplomów 
Stypendystom Prezesa Rady 
Ministrów.

Dyplomy stypendystom 
wręczyli Lubelski Kurator Oświaty 
Teresa Misiuk oraz Wicewojewoda 
Lubelski Bolesław Gzik.

W I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza w Janowie 
Lubelskim dyplomy otrzymali: 
uczennica klasy III Ap Anna Łupina 
(4-letnie liceum) oraz Mikołaj 
Kiszka z klasy III A (3-letnie 
liceum).

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.              

Tekst; foto: archiwum LO

Uczniowie I LO stypendystami 
Prezesa Rady Ministrów

Po dwóch latach przerwy w Warszawie odbył się finał 68 Olimpiady Chemicznej. 
Wśród najlepszych uczniów w Polsce znalazł się Mikołaj Kiszka - uczeń klasy IVa Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. 
Opiekunemucznia jest Piotr Jakubiec - nauczyciel chemiiw LO.    Tekst; foto: archiwum LO

68 Olimpiada Chemiczna. 
Wśród najlepszych Mikołaj Kiszka z LO

Piętnastego marca w Lublinie odbył się regionalny etap IX edycji Konkursu wiedzy 
o prawie pracy oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy pod hasłem ,,Poznaj swoje prawa 
w pracy”, organizowanego w roku szkolnym 2021/2022 przezPaństwową Inspekcję Pracy.

I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim reprezentowały 
uczennice z klasy III Cp - Julia Widz i Natalia Lodowska. Julia zajęła II miejsce, co oznacza, 
że będzie reprezentować szkołę i Lubelskie podczas etapu centralnego w Warszawie.

Gratulujemy!                      Tekst; foto: archiwum LO

Konkurs z prawa pracy i BHP. 
Julia Widz z LO reprezentantką Lubelskiego 

na szczeblu krajowym konkursu

W środę 23 marca zarejestrowaliśmy 33 osoby w bazie potencjalnych Dawców 
Szpiku i Komórek Macierzystych Fundacji DKMS Polska. Cieszymy się z każdego 
zarejestrowanego dawcy, ponieważ każda zarejestrowana osoba to kolejna szansa na życie 
i zdrowie pacjentów, chorych na nowotwory krwi, a warto pamiętać, że w Polsce białaczkę 
diagnozuje się co roku u 10 tys. osób. Dla wielu z nich, jedyną szansą na wyzdrowienie 
jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Decyzja o rejestracji powinna być 
podjęta świadomie i odpowiedzialnie, dlatego też zachęcamy wszystkich, którzy w tym roku 
jeszcze się wahali, do szukania informacji na temat możliwości stania się dawcą szpiku 
i zadawania pytań, na przykład członkom Fundacji DKMS Polska, która od 2008 r. - jako 
niezależna organizacja non-profit, bada i rejestruje potencjalnych dawców.

Serdecznie dziękujemy naszej absolwentce Łucji Wielebie, która jako 
wolontariuszka, współpracująca z Fundacją DKMS, otoczyła naszą akcję opieką 
i odpowiadała na nasze pytania. Dziękuję wspaniałym wolontariuszom i wolontariuszkom 
z klasy 3Ap I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza: 
Karolinie Moskowicz, Oli Lenart, Kasi Jarosz, Natalii Flis, Ani Łupinie, Uli Łacek, 
Kindze Kudrelik i Bartoszowi Sołtysowi. Mamy nadzieję, że udział w tej akcji przyniósł wam 
wiele satysfakcji i zachęcił do organizowania podobnych wydarzeń w przyszłości. 
Dziękuję również tym, którzy podjęli decyzję o rejestracji. Kolejny raz udowadniacie, że warto 
włączać się w organizację Dnia Dawcy Szpiku. Widzimy się już za rok!

Magda Wójtowicz; foto: archiwum LO

Dzień Dawcy Szpiku w LO

Wiktoria Sokół i Józef Bańka

Anna Łupina i Teresa Misiuk

Mikołaj Kiszka i Piotr Jakubiec

Julia Widz i Natalia Lodowska

Dzień Dawcy Szpiku w LO
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Sześciu zawodników JLKS Olimp 
Janów Lubelski  wywalczyło  awans  
do finałów XXVIII  Ogólnopolskiej  
Olimpiady Młodzieży w zapasach styl 
klasyczny (Mistrzostwa Polski do lat 17) 
podczas I i II Pucharu Polski Kadetów.
- Dawid Kołtyś - V miejsce,
  kategoria wagowa 48 kg, I PPK Warszawa;
- Piotr Wach - III miejsce,
   kategoria wagowa 51 kg, II PPK Kostrzyń;
- Jakub Wach - I miejsce,
   kategoria wagowa 55 kg, I PPK Warszawa;
- Szymon Góra - XII miejsce,
   kategoria wagowa 60 kg, I PPK Warszawa;
- Kacper Łukasik - III miejsce,
   kategoria wagowa 65 kg, I PPK Warszawa;
- Michał Nosal - IX miejsce,
   kategoria wagowa 71 kg, I PPK Warszawa.

To ci zawodnicy będą reprezentować 
powiat janowski i województwo lubelskie 
podczas finałów XXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w dniach 2-4 maja 2022 
r. w Suwałkach - Podlaskie 2022.

Awans z województwa lubelskiego 
wywalczyło 15 zawodników (6 z „Olimpu”, 
4 z „Cement Gryfu” Chełm, 2 z „Orląt” Łuków 
i 3 z „Sokoła” Lublin.

Tekst; foto:
Tadeusz Kuśmierczyk

Sześciu zapaśników „Olimpu” 
w finałach XXVIII Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży

Czwartego kwietnia w Sali 
B ł ę k i t n e j  L u b e l s k i e g o  U r z ę d u  
Wojewódzkiego Jakub Wach - uczeń 
klasy 2d I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza 
odebrał dyplom Stypendysty Ministra 
Edukacji i Nauki z rąk ministra 
Przemysława Czarnka za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Niezwykle 
uzdolniony zapaśnik JLKS „Olimp” 
Janów Lubelski oraz reprezentant kadry 
narodowej od kilku lat zdobywa 
liczne trofea, wygrywając zawody 
najwyższej rangi w kraju i za granicą. 
Serdeczne gratulacje!

Grzegorz Mazur
- wychowawca klasy 2d;

foto: archiwum zawodnika

Jakub Wach z LO z dyplomem 
Stypendysty MEiN

W dniach 8-9 kwietnia 2022 r. w Raciborzu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
w zapasach styl klasyczny.

Bardzo dobrze zawalczył Jakub Pyć - zapaśnik JLKS „Olimp” Janów Lubelski, 
zdobywając III miejsce brązowy medal w kategorii wagowej 82 kg. Jest to kolejny medal 
Jakuba w wieloletniej karierze zapaśniczej i pierwszy jego medal w grupie wiekowej junior 
do lat 20. Ponadto Damian Łukasik zdobył V miejsce w kategorii wagowej do 130 kg.

W zawodach, brało udział 137 zawodników z 47 klubów z Polski.
Tekst; foto:

archiwum JLKS Olimp Janów Lubelski

Jakub Pyć brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski Juniorów

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 
Wiktoria Pelc i Mateusz Nawrocki odebrali nagrodę z rąk wicepremiera i Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka za zajęcie III miejsca w konkursie patriotycznym 
„Ojczyzna codziennie”. Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 7 kwietnia 2022 r. 
w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs „Ojczyzna codziennie” skierowany do uczniów szkół rolniczych, 
prowadzonych przez MRiRW miał na celu m.in. wspieranie wychowania patriotycznego 
młodzieży poprzez zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej 
i kulturowej z własnym narodem, regionem, z ich historią, tradycją i wartościami, 
promowanie pozytywnych wzorców osobowych i motywowanie uczniów do poszerzania 
wiedzy o własnym regionie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu prezentacji, 
dotyczącej świątecznych tradycji i obyczajów lub współczesnych bohaterów. Na konkurs 
nadesłano 61 prac. Wiktoria i Mateusz przygotowali pracę prezentującą postać 
księdzaKazimierza Pińciurka - proboszcza ze wsi Momoty Górne.

Dorota Florczak; foto: Dorota Florczak, Dariusz Wolan

Uczniowie ZSCKR w Potoczku laureatami konkursu MRiRW

Podczas wręczania nagród

Trzeci od lewej Jakub Wach

Trzeci od lewej Jakub Pyć

Trzeci od lewej Jakub Wach
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refren... Udany duet... Tłum reagował brawami 
i okrzykami, a występ Ali pochwaliła sama gwiazda 
polskiej sceny muzycznej, gratulując zdolności 
i odwagi... Tymczasem Ala spełniła swoje marzenie... 
Była w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie…
- Były takie emocje, takie emocje..., że... dziewczynce 
brakuje tchu, żeby je określić. - Ale się nie bałam... - 
dopowiada czupurnie...

Alicja zna piosenki pani Sylwii, marzy jej się 
koncert Justyny Steczkowskiej i chce być piosenkarką, tak 
jak one... Dobrze się uczy, gra na fortepianie, uczęszcza 
do szkoły muzycznej w Stalowej Woli... Chce się też uczyć 
hiszpańskiego (angielskiego uczy się od dawna), 
podróżować i zwiedzać świat (niedawno odwiedziła Pragę), 
a w międzyczasie... „Cieszyć się z małych rzeczy, bo... 
wzór na szczęście w nich zapisany jest”...

Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet... Inny niż do tej pory... W cieniu 
wojny na Ukrainie, ucieczki przed bombardowaniem, śmiercią i strachem... Rozdartych 
rodzin, walczących synów, mężów i ojców... Pragnień, by nikt nie zginął, by znowu zapanował 
pokój, by spokojnie wrócić do domu i rodziny... Ukraińskie kobiety - matki, córki i żony 
wierzą, że tak się stanie... My też...

Czwarty rok z rzędu, o kobietach w dniu ich święta, pracujących 
na kierowniczych stanowiskach w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu 
janowskiego, pamiętali członkowie Zarządu: Artur Pizoń - Starosta Janowski, 
Michał Komacki - Wicestarosta, Władysław Sowa, Józef Wieleba i Zenon Zyśko 
łącznie z Grzegorzem Krzysztoniem - Sekretarzem Powiatu. Były kwiaty i życzenia. 
Panowie pamiętali też o innych paniach, pracujących w Starostwie. Okazyjnie, żółte tulipany 
otrzymały też petentki, rejestrujące samochody, wyciągające mapki geodezyjne 
czy załatwiające inne sprawy w janowskim Starostwie.                          Tekst; foto: Alina Boś

Starostwo Powiatowe. Ósmy marca i pragnienia o świecie, w którym nie ma wojny
Na grupowym zdjęciu (od lewej):
Dolny rząd: Iwona Pająk - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, 

Wiesława Dyjach - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, Agnieszka Różyło - Dyrektor 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, Anna Pecka - Dyrektor Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej („Promyk” i „Słoneczny Dom”);

Górny rząd: Iwona Miśkiewicz-Rachwał - Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego, Władysław Sowa, Anna Majdanik - Kierowniku internatu ZST, 
Zenon Zyśko, Artur Pizoń, Anna Śmit - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Michał Komacki, Józef Wieleba, Grzegorz Krzysztoń, Ewa Jaskmanicka-Urban
- Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Mariola Surtel - Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej „Barka”, Joanna Jaworska-Gumienik - Dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Teresa Biernat - Dyrektor Zespołu Szkół „U Witosa”.

Walne zebranie członków Oddziału Rejonowego PZERiI
W środę, 23 marca w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się walne zebranie 

członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Było śmiesznie, muzycznie i wesoło. Najpierw, Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium 
i to jednogłośnie, przez aklamację, za co dziękowała szefowa Oddziału - Zofia Widz-Baryła.

Podczas spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w latach 2020-2021 
emerytów: Emilii Maciejak, Marii Świtniewskiej, Jana Śliwińskiego, Danuty Moskal, 
Władysławy Zawiślak, Natalii Łozowskiej, Krystyny Rybickiej, Marii Czerwonki, 
WacławaSzmita, Juliana Krasowskiego i Jana Małka. 

Podziękowania za prowadzenie zespołu śpiewaczego pod nazwą „Szpy-CIARY” 
popłynęły pod adresem Anny Żuraw-Łopaty, a za prowadzenie Koła Terenowego 
w Modliborzycach - dla pani Kazimiery Łosek. Pamiętano też o pani Krystynie Tymoszuk - 
wyjątkowej seniorce, osobie wielkiego serca, prowadzącej grupę kijkową. 

Tego dnia legitymacje członkowskie Związku odebrali: Waldemar Orzeł, 
Stanisław Skubik, Henryk Jarosz, Władysława Bielak, Zygmunt Sowa, Zofia Kędra, 
Wojciech Mazur, Elżbieta Pikula, Jan Stręciwilk (na zdjęciu od lewej; trzecia od lewej
- ZofiaWidz - Baryła). 

Legitymacje otrzymali także: Stanisława Janik, Anna Stańczykowska, Jan Żuraw, 
Maria Rążewska, Henryk Rążewski, Andrzej Skubik, Teodozja Mucha i Wacław Mucha.

Na scenie wystąpiły „Szpy-Ciary pod batutą Marka Szpyta, seniorki 
ze stowarzyszenia „Terras Senioras” z Lublina oraz Urszula Pachuta w roli Hanki Bielickiej.

Dziesiątego lutego Sylwia Grzeszczak zagrała 
koncert w Centrum Kultury w Lublinie. W trakcie występu 
wokalistka zapytała, kto chciałby z nią zaśpiewać 
„Małe rzeczy”. Chętni byli wszyscy..., również Ala Wąsek z 
Modliborzyc. Dziewczynka stała przed sceną w tłumie 
fanów Grzeszczak. Skupiona i uważna - podśpiewując, 
chłonęła każdą chwilę koncertu... Jakież było jej zdziwienie, 
kiedy artystka zaprosiła na scenę ją, właśnie ją... - Chodź - 
powiedziała i wzięła za rękę, by wspólnie usiąść 
przy fortepianie i zaśpiewać...

- Nie wierzyłam własnym oczom. Moja Ala śpiewa 
w duecie z Sylwią Grzeszczak - niebywałe! - cieszy się 
mama dziewczynki, Aneta Wąsek.

Podczas występu dziewięciolatka nie mrugnęła 
nawet okiem, dotrzymując dzielnie kroku znanej 
i lubianej wokalistce. Grzeszczak śpiewała strofę, a Ala - 

„Cieszmy się z małych rzeczy”... 
Sylwia Grzeszczak na koncercie zaśpiewała z Alą Wąsek

Od lewej: Zofia Widz-Baryła, Anna Żuraw-Łopata, Kazimiera Łosek, Michał Komacki

Podczas wspólnego występu; foto: nadesłano

Urszula Pachuta
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W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku młodzież uczy się 
weterynarii. Oczywiście, są także zajęcia z anatomii i przedmiotów ogólnokształcących.

Zajęcia z weterynarii prowadzi weterynarz Jacek Gałek z Polichny. Uczniowie 
lubią z nim lekcje i zajęcia w mini-laboratorium, sfinansowanym ze środków 
MinisterstwaRolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Teraz, myślimy o zakupie USG do badania zwierząt - mówi Dariusz Wolan - 
Dyrektor szkoły.

Okazuje się, że zainteresowanie weterynarią jest coraz większe wśród młodzieży.
- Niektórzy chcą być weterynarzami, a niektórzy psimi fryzjerami 

albo pielęgniarzami zwierząt - informuje Dyrektor, który nosi się z zamiarem utworzenia 
na terenie szkoły mini-zoo. - Tyle jest porzuconych zwierząt, a uczniowie lubią się 
nimi zajmować. To jest ich pasja! To jest młodzież spokojna, wyważona, odpowiedzialna 
i zdolna - charakteryzuje uczniów Wolan.

W Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Potoczku młodzież uczy się... 

weterynarii

Roman Kałuża - Prezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, z zamiłowania 
jest ogrodnikiem i sadownikiem. Cięcia drzewek owocowych nauczył go ojciec.
- Skoro wiosny, pokazywał, jak ciąć śliwkę, jabłonkę i gruszkę. I tak robię do dzisiaj - mówi 
z sentymentem Kałuża.

Sadownik wielokrotnie zaznacza, że cięcie drzew owocowych powinno wykonywać 
się regularnie, co roku. Wtedy można je „okiełznać”, by nie dziczały i nie chorowały. Jak jest 
prześwietlona korona, to drzewo oddycha, nie ma chorób grzybowych i innych szkodników, 
ale... trzeba to robić umiejętnie i w porę.

- Najlepiej na przełomie lutego i marca. Nie żałujmy tych odrostów. Im silniejsze 
cięcie, tym więcej zdrowych owoców - tłumaczy Prezes.

Oczywiście, do cięcia drzewek nie może być temperatura minus 10 czy 15, 
ale minus 5 już tak. Brak owoców - źle, ale co robić, jeżeli jest ich przeobfitość? - Dżemy, 
konfitury, soki i powidła, bez konserwantów, a jak nadal zbywa - oddać innym - mówi 
z uśmiechem sadownik.

Kałuża doskonale zna odmiany i preferencje swoich „skarbów”. Wie, jak smakują 
i czego nie lubią. - Pryskania - odpowiada krótko, dodając, że jego zbiory są zdrowe i obfite 
i dla niego, i dla jego pszczół, które przynoszą miód... Kiedy jest najpiękniej? 
Oczywiście, wiosną, kiedy kwitną jabłonie i grusze, śliwy, czereśnie i wiśnie... Istny raj... 
I to już niebawem...    Tekst; foto: Alina Boś

Drzewa owocowe wymagają 
silnego cięcia - mówi Roman Kałuża

Podczas zajęć

Sadownik przy pracy

                                   www.powiatjanowski.pl               e-mail: panorama@powiatjanowski.pl 

Panorama Powiatu Janowskiego

 strona 18

http://www.powiatjanowski.pl


Piątek, 4 marca, godzina 18.00. Galeria Muzealna przy Muzeum Fotografii - 
wernisaż (38), a raczej wspólna dyskusja na współczesne tematy - wojny, miłości, wiary. 
Powód spotkania - prezentacja nietypowej wystawy: foto-grafiki Mirka Iskry i malarstwa 
Iwony Pityńskiej. Staraliśmy się zrozumieć niesamowitą wrażliwość autorów i wspólnie 
odpowiedzieć na pytanie, czy fotografia może być również głosem w poszukiwaniu 
pokoju na świecie. Czy warto być dobrym człowiekiem w tych trudnych czasach. 
Czy są granice ludzkiej, ale i artystycznej wrażliwości, percepcji, zamysłów i planów 
twórczych. Czy w tych pracach - pomimo niesamowitej powagi i mrocznego klimatu, 
jest iskra nadziei. Chcąc zrozumieć sens kolejnych grafik, zauważyliśmy niesamowity - wręcz 
proroczy, instynkt twórczy Mirka. Praca, wielokrotnie nagradzana na wielu 
międzynarodowych konkursach grafiki kreacyjnej (Nowy Jork, Londyn) „Slepping City” 
(najlepszy autor Europejskiej Federacji Fotografów Artystycznych), wykonana w 2018 r., 
przedstawia Michała Archanioła - patrona i obrońcę Ukrainy - symbol Kijowa, dźwigającego 
na sobie całe miasto z elektrownią atomową, a obecnie to już nie tylko miasto, państwo, 
ale chyba cały świat. To niesamowite. Oglądając, trudno nie zapłakać i nie poddać się refleksji 
(takich skojarzeń na wystawie było ponad 30).

Taką odskocznią i umożliwieniem dalszej dyskusji były prace fantastycznej malarki, 
pochodzącej z rodziny artystycznej z Ulanowa - Iwony Pityńskiej, której wujek jest twórcą 
kontrowersyjnych pomników katyńskich w Nowym Jorku, Papieża Jana Pawła II, wojownika 
w Stalowej Woli, itp. Przekolorowane, a nieraz przezłocone prace malarskie, rozchwytywane 
na całym świecie, osiągają zawrotne sumy. Na co dzień, Iwonka i Mirek są małżeństwem. 
Jak powiedzieli: - Od zagorzałych ateistów - dzięki swojej miłości, stali się bardzo 
wierzącymi..., wierzącymi, że Bóg jeszcze raz przyjdzie. „Marana tha” - „Przyjdź, 
Panie,przyjdź” to również jedna z prac, prezentowanych na wystawie...

Antoni Florczak; foto: archiwum autora

„Iskra nadziei” w Galerii Muzealnej

Wspominam często moje dzieciństwo
Jak było proste, skromne i biedne
I porównuję obecne czasy
Gdzie są warunki całkiem odmienne
     Wspominam wiejskie kobiety, które
     O moim ojcu opowiadały
     I były dla mnie dobre i miłe
     Chlebem lub sokiem mnie częstowały
Jeden z mych dziadków - ze strony ojca
Mojej rodzinie nie był on znany
I tylko babcia o nim wiedziała
Drugi zmarł wcześnie - ze strony mamy 
     Babcia, gdy miałem półtora roku
     Na rzecz Kanady kraj opuściła
     A druga babcia - ze strony mamy
     Gdy się rodziłem, dawno nie żyła
Mama - krawcowa, ciągle coś szyła
I dla mnie czasu miała zbyt mało
Moje dzieciństwo to „zimny wychów”
Lecz mnie to bardzo zahartowało
     Ojczym wyśmiewał mnie i poniżał
     Dostałem nieraz pasem i batem
     Uwagę skupiał na swoim synu
     Który był dla mnie przyrodnim bratem
Lecz ja się wcale tym nie przejąłem
„Niech co chce mówi, ja się nie zmienię
Myślałem sobie - to nie jest prawdą”
Miałem więc dobrą samoocenę
     Nie miałem zaufanej osoby
     Na los się żalić nie miałem komu
     Czekałem, kiedy przyjdzie okazja
     By po kryjomu wymknąć się z domu
Tak często głodny i źle ubrany
Mając kij w ręku, psa zabierałem
Aby się włóczyć łąką, nad rzeką
I tą wolnością się zachwycałem
     Gdy teraz słucham przeróżnych zwierzeń
     Tych, którym w życiu coś tam nie wyszło
     Większość tych osób, jako przyczynę
     Podaje trudne swoje dzieciństwo
Ostatnio ludzie szukają przyczyn
W dawnych relacjach, zwłaszcza rodzinnych
I teraz, kiedy są już dorośli
Nie widzą winy w sobie, lecz w innych
     Trudno emocje im opanować
     W różne nałogi często wpadają
     Jedni z tych osób się objadają
     A jeszcze inni piją lub ćpają
Ja nie popadłem w żadne nałogi
I jestem z dala od patologii
Córka powtarza często - „mój tato
Jest zaprzeczeniem ksiąg z psychologii”.

Jan Skrzypa

Moje dzieciństwo

Podczas spotkania

Jan Skrzypa
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51 wniosków na 92 dzieci - na kolejny okres wypłat.
Do złożenia wniosku o 500+ niezbędne są numery PESEL - zarówno opiekuna, 

jak i dzieci. We wniosku należy też wskazać numer polskiego rachunku bankowego, 
polski numer telefonu i adres e-mail. Wnioski o świadczenia dla rodzin w ZUS są 
wyłącznie elektronicznie. Obywatele Ukrainy składają je za pomocą Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS (PUE). Konto w portalu mogą założyć samodzielnie przez Internet - 
za pomocą profilu zaufanego lub bankowości internetowej. Przy rejestracji konta w PUE 
i złożeniu elektronicznego wniosku pomagają też pracownicy ZUS w placówkach Zakładu.

Małgorzata Korba - rzecznik ZUS w województwie lubelskim

ZUS. 500+ na dzieci z Ukrainy - wpływają wnioski

Hemoroidy, w języku potocznym żylaki odbytu, należą do chorób cywilizacyjnych, 
do wstydliwych chorób okolicy odbytu. Wstyd jest naturalny przy tego rodzaju schorzeniach, 
wszak mowa o najbardziej intymnych okolicach naszego ciała. Wstyd nie może być jednak 
powodem opóźnienia wizyty u proktologa.

Ocenia się, że z powodu choroby hemoroidalnej, która jest z reguły postępująca, 
cierpi około 50% populacji. Eksperci definiują chorobę hemoroidalną jako objawowe 
powiększenie i przemieszczenie splotów hemoroidalnych na zewnątrz odbytu. Powiększanie 
hemoroidów powoduje ich wypadanie. Chory zgłasza krwawienia, wilgotne sączenie, 
mokry odbyt, świąd, pieczenie i obecność ran okolicy odbytu, brudzenie bielizny, wypadanie 
odbytu. U większości pacjentów, u których wystąpiło krwawienie po raz pierwszy, należy 
wykluczyć - za pomocą badania endoskopowego (rektoskopii, kolonoskopii) - inne źródła 
krwawienia z przewodu pokarmowego, w tym raka jelita grubego. Określenie stopnia nasilenia 
choroby hemoroidalnej jest podstawą wyboru opcji leczenia. W tym celu, koniecznie należy 
przeprowadzić badanie proktologiczne. Badanie polega na obejrzeniu okolicy odbytu. 
Pacjentmoże być poproszony o symulowanie parcia, w efekcie pomoże to odróżnić wypadanie 
odbytu i odbytnicy. W trakcie badania per rectum, osłonięty rękawiczką palec, zwilżony 
środkiem znieczulającym, jest wsuwany delikatnie do kanału odbytu w celu stwierdzenia 
stwardnień, nietypowych mas, oporów, zwężenia kanału, oceny czynności zwieraczy.

Przydatne badania to anoskopia, rektoskopia i kolonoskopia. Badania 
(tzw. wziernikowe) służą do różnicowania hemoroidów, którym mogą towarzyszyć kłykciny, 
rak odbytu, wypadanie odbytu, niewydolność zwieraczy, szczelina, zakrzepica brzeżna, 
ropień, przetoka, czerniak, choroby wenerologiczne, takie jak kiła, rzeżączka, zakażenia 
wirusem brodawczaka, grzybica. Choroba hemoroidalna objawowa powinna być leczona 
przez lekarzy doświadczonych w koloproktologii. Stosuje się zwykle leczenie doustne 
oraz miejscowe w celu chwilowego łagodzenia objawów zapalnych i świądu. Podstawą 
nowoczesnego leczenia objawowych hemoroidów są metody minimalnie inwazyjne. 
W pierwszym i drugim stopniu skleroterapia oraz zakładanie gumowych podwiązek, 

Hemoroidy... Wstyd nie może być powodem opóźnienia wizyty u proktologa
dzięki którym uzyskuje się zmniejszenie objętości hemoroidu oraz ufiksowanie do ściany 
odbytnicy, co zapobiega wypadaniu guzka hemoroidalnego do kanału odbytu.

Najnowszą metodą leczenia hemoroidów jest laserowa plastyka hemoroidów - HeLP 
(Hemorrhoid Laser Procedure). Przygotowanie do zabiegu polega na wykonaniu wlewki 
doodbytniczej oraz zastosowaniu leków, wspomagających wypróżnianie. Zabieg, 
poza niewielkim bólem podczas znieczulenia miejscowego, nie jest bolesny. Pacjent jest 
ułożony w pozycji ginekologicznej, kolanowo-łokciowej lub na lewym boku. 
Po wprowadzeniu wziernika i odnalezieniu splotu hemoroidalnego, wprowadza się 
światłowód do hemoroidu. Przy pomocy światła lasera następuje zamknięcie dopływu krwi 
do guzka hemoroidalnego i obkurczenie tkanki guzka. Pacjent chwilę po zabiegu wraca 
do domu. W zaleceniach otrzymuje kilka dni profilaktycznie leki. Przeciwwskazane jest 
samodzielne prowadzenie pojazdów z powodu podania leku do znieczulenia miejscowego. 
Najlepsze efekty zabiegu laserem uzyskuje się w przypadku hemoroidów II i III stopnia. 
W hemoroidach IV stopnia z powodu przerośniętych fałdów w okolicy przyodbytowej 
i zbliznowacenia ano dermy należy wykonać plastykę. Dzięki metodzie laserowej, 
minimalizujemy czas powrotu do pełnej aktywności, a dolegliwości bólowe są 
nieporównywalnie mniejsze do zabiegu klasycznego. Metoda nie wymaga wycinania tkanki 
hemoroidalnej i nie powoduje rozległych ran. Wadą metody laserowej jest wysoki koszt 
dla pacjenta - pomimo starań gremiów proktologicznych, nie jest refundowana przez NFZ. 
Koszt jest niwelowany komfortem pacjenta oraz krótką niedyspozycją w porównaniu 
z klasyczną operacją chirurgiczną w szpitalu.

Dodam, że pierwsza wzmianka na temat choroby hemoroidalnej pochodzi 
z datowanego na 1700 rok p.n.e. egipskiego papirusu. W roku 460 p.n.e. Hipokrates pisał 
o leczeniu podobnym do współczesnego podwiązywania żylaków gumką, a Celsus
 w 25-14 r. p.n.e. opisał procedury podwiązywania i wycinania hemoroidów, a także omówił 
możliwe powikłania.

Lek. med. Włodzimierz Kostrzewa - specjalista chirurg, proktolog

Póki co siedem postanowień o ustanowieniu opiekunów tymczasowych 
dla ukraińskich dzieci wydał Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim (wydział rodzinny 
i nieletnich). Chodzi o dzieci, które przekroczyły granicę polską bez rodziców, 
w towarzystwiekrewnych.

- Mamy około dwadzieściorga dzieci, które przyjechały do Polski z ciocią, babcią, 
starszym rodzeństwem czy dziadkami. Najmłodsze dziecko ma dwa latka, najstarszy chłopiec 
ma lat 17 - informuje Anna Śmit - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Janowie Lubelskim.

Póki co w powiecie janowskim nie ma dzieci z Ukrainy, które by nie były pod opieką 
kogoś z rodziny, więc nie ma potrzeby szukania kandydatów na opiekunów tymczasowych 
wśród polskich rodzin.

Wydawanie sądowych postanowień o ustanowieniu opiekunów tymczasowych 
odbywa się na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z rosyjską inwazjąna ten kraj. 

- Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, nie później niż w terminie 3 dni 
od daty wpływu wniosku - informuje Roman Kałuża - Prezes Sądu.

Dzięki takim rozwiązaniom opiekun tymczasowy czyli starsza siostra, ciocia 
czy babcia zapisuje dziecko do szkoły, idzie do lekarza czy składa wniosek np. o 500+ 
(oczywiście, wcześniej musi być nadany PESEL i założone konto bankowe).

Warto dodać, że wśród Ukrainek jest sporo matek, które mają dwoje, troje dzieci, 
ale są i takie, które mają czworo i pięcioro.     

Nad prawidłową realizacją obowiązków opiekuna względem dziecka czuwa 
m.in.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.                                         Tekst; foto: Alina Boś 

Janowski Sąd wydał pierwsze decyzje o ustanowieniu 
opiekunów tymczasowych dla dzieci z Ukrainy

Ukraińskie dzieci

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 23-200 Janów Lubelski, ul. Bialska 11, 
informuje, że posiada do wynajęcia obiekt użytkowy 

„Baza Transportowa w Białej I 300”.

Dane techniczne obiektu: 
- powierzchnia gruntu bazy około 0,40 ha, przy drodze powiatowej Janów Lubelski - Zdziłowice
- budynek  biurowo-socjalny  o  pow.  użytkowej  83  m2,  centralne  ogrzewanie,  trzy  pokoje
  biurowe, dwie toalety, kuchnia, prysznic itp.
- budynek hala napraw + magazyn o pow. użytkowej 245 m2 (29,0 x 8,6) mb. i wys. 4,8 mb.
- wewnątrz hali suwnica,
- budynek portiernia około 40 m2,
- brama wjazdowa przesuwna, całość ogrodzona, 
- doprowadzona energia elektryczna 400V (moc dowolna),
- własne ujęcie wody (studnia głębinowa),
- zbiornik na szambo. 

Możliwość prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o warunkach współpracy można uzyskać
 w biurze Spółdzielni w Janowie Lubelskim ul. Bialska 11 (I piętro) 

lub telefonicznie 698 668 934, 15 8721331.

Ogłoszenie

Prawie dwieście wniosków o 500+ na dzieci z Ukrainy wpłynęło do ZUS od osób 
przebywających w powiecie janowskim. Uchodźcy mogą ubiegać się o świadczenia dla rodzin 
po nadaniu numeru PESEL. Świadczenie, wynoszące 500 zł miesięcznie, 
przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Aktualnie obywatele Ukrainy 
mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dwa okresy wypłat: 
bieżący (do końca maja tego roku) oraz przyszły (od czerwca do końca maja 2023 r.). 
Przy czym 500+ przysługuje uchodźcy tylko w tym okresie, gdy przebywa z dziećmi w Polsce. 
Do 6 kwietnia z powiatu janowskiego wpłynęło do ZUS 121 wniosków o świadczenie 500+ 
dla 208 ukraińskich dzieci - na bieżący okres wypłat. Rodzice i opiekunowie złożyli również 
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Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-
Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc 
producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na 
swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne 
do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten 
sposób, wspólnie możemy wspierać polskie 
rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. 
Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl

Starostwo Powiatowe 
w Janowie Lubelskim przystąpiło 
do projektu „Wspieraj lokalnie”, 
który ułatwia przekazywanie 1% 
dla lokalnych organizacji pożytku 
publicznego przy rozliczaniu PIT. 
W ramach projektu, powiat 
otrzymał bezpłatny program 
do rozliczania podatków - 
„PITax.pl Łatwe podatki”, 
promujący rozliczenia podatku 
na terenie danej jednostki 
samorządu oraz do przekazania 1% lokalnym OPP. Aby skorzystać z możliwości rozliczenia 
się w ten sposób, wystarczy kliknąć:

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

https://www.pitax.pl/rozlicz/starostwo-powiatowe-w-janowie-lubelskim/

Starostwo Powiatowe przystąpiło 
do projektu „Wspieraj lokalnie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Janowie Lubelskim informuje, iż Zarząd 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyjął  dokument 
pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe, 
obowiązujące realizatorów pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku. 
Wnioski będą przyjmowane wg poniższego 
harmonogramu:
1 )  m o d u ł  I :  o d  1  m a r c a  2 0 2 2  r .  
do 31 sierpnia2022 r.;
2) moduł II: od 1 września 2022 r. 
do 10 października 2022 r. (dla wniosków, dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Druki wniosków dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,
23-300 Janów Lubelski oraz na stronie internetowej www.pcprjanow.pl w zakładce 
„Aktywny Samorząd” - wnioski do pobrania. Szczegółowe informacje, dotyczące programu, 
znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl ścieżka: programy PFRON
- programy realizowane obecnie.

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil 
zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie 
przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW 
(System Obsługi Wsparcia). Informacje o tym, jak zakłada się profil zaufany (łącznie z filmem 
instruktażowym) znajdują się na portalu SOW, a także na portalu profilu zaufanego, na portalu 
obywatel.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.                            PCPR

Rusza pilotażowy program 
„Aktywny samorząd” w 2022 roku

Agro-Market24.pl. 
Wspierajmy polskie rolnictwo
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„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…”
Pani Monice Graboś

Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji, 
Transportu i Dróg Publicznych

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Mamy

składają - w imieniu Zarządu Powiatu, radnych powiatowych 
oraz pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych

Artur Pizoń - Starosta Janowski,
Michał Komacki - Wicestarosta

Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu 
w Janowie Lubelskim

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej”

Panu Jarosławowi Stawiarskiemu
- Marszałkowi Województwa Lubelskiego 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Matki

 składają
- w imieniu Zarządu Powiatu 

i radnych powiatowych
Artur Pizoń - Starosta Janowski,
Michał Komacki - Wicestarosta

Sławomir Dworak - Przewodniczący 
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Zofię Wiechnik - emerytowaną wieloletnią 
główną księgową szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim.

Pani Zofia urodziła się 2 stycznia 1942 r. w Janowie Lubelskim. Po ukończeniu 
w 1959 r. Liceum Ogólnokształcącego, podjęła pracę w Powiatowej Radzie Narodowej 
w Janowie Lubelskim, gdzie pracowała jako księgowa do sierpnia 1964 r. 
Następnie do sierpnia 1966 r. pracowała jako główny księgowy w Technicznym 
Uniwersytecie Ludowym w Gardzienicach (powiat świdnicki). Pracę w janowskim szpitalu 
rozpoczęła 1 września 1966 r. jako starszy referent, a następnie - od 1 grudnia 1967 r. do czasu 
przejścia na emeryturę we wrześniu 1998 r. - jako główny księgowy szpitala.

Ze wspomnień pracowników szpitala wyłania się obraz osoby bardzo skrupulatnej, 
pracowitej i zaangażowanej w wykonywane obowiązki. Cieszyła się zaufaniem i ogromną 
sympatią osób, z którymi połączyły ją ścieżki zawodowe. Zawsze życzliwa, ciepła, dobra, 
z niegasnącym uśmiechem służyła radą i pomocą swoim współpracownikom. 
Taką Ją zapamiętali. Realizowane w tym czasie wspólne przedsięwzięcia zachowają się 
w pamięci szpitalnej społeczności jako cenne doświadczenia w pracy z osobą odpowiedzialną 
za jakże ważne w organizacji każdej jednostki ochrony zdrowia zadania finansowo-księgowe. 
Rodzinie niech pozostanie satysfakcja i duma z dokonań, jakie były jej udziałem 
i wkłademw życie szpitala.

Pani Zofio, dziękujemy za codzienną pracę, za to, że przez ponad 30 lat wszystkie 
cyferki układały się w logiczne ciągi, zapewniając tym samym niezakłócone funkcjonowanie 
szpitala. Będziemy o Pani pamiętać w modlitwach i w naszej codziennej pracy.

------
Szczere kondolencje Rodzinie i Bliskim,

a w szczególności mężowi Henrykowi orazdzieciom - Adamowi i Ewie
składają Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Zmarła Zofia Wiechnik - 
wieloletnia księgowa janowskiego szpitala

Ze smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci śp. Sylwestra Kowala - 
wspaniałego lekarza, wzorowego pracownika, 
przyjaciela, kolegę z pracy, ojca, skromnego, 
dobrego człowieka. Był lekarzem specjalistą w zakresie 
położnictwa i ginekologii, lekarzem, którego 
powołaniem była służba drugiemu człowiekowi. Cieszył 
się ogromnym zaufaniem i sympatią pacjentek. Dni, w 
których przyjmował w szpitalnej poradni, były bardzo 
pracowite, a harmonogram przyjęć - wypełniony 
po brzegi. Wykazywał się pracowitością, empatią 
i serdecznością. Był lekarzem z powołania.

Sylwester Kowal urodził się 15 stycznia 1958 r. 
w Polichnie. Po ukończeniu w 1984 r. Akademii 
Medycznej w Lublinie, rozpoczął pracę w szpitalu 
w Janowie Lubelskim, początkowo jako lekarz stażysta, 
później asystent, a w latach 2016-2020 Kierownik 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego. Pracował tutaj do końca grudnia, 
kiedy przyszła choroba, zabierając siły i energię. Walczył do końca, jednak po trzech 
miesiącach przegrał nierówną walkę. Zmarł, otoczony opieką w miejscu, któremu poświęcił 
całe swe zawodowe życie, w janowskim szpitalu. Kiedy odszedł, zostawił po sobie 
ogromnąpustkę, a nam bardzo trudno pogodzić się z tą niepowetowaną stratą.

Dziękujemy Ci za służbę drugiemu człowiekowi. Byłeś ostoją dla pacjentek, 
które potrzebowały wsparcia i dobrego słowa. Uczestniczyłeś w cudzie narodzin. 
Witałeś tysiące noworodków na świecie. My, w ramach podziękowania, towarzyszymy Tobie 
w chwili pożegnania z życiem doczesnym. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. 
Spoczywaj w pokoju.                                   --------

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim, a szczególnie córkom Joannie i Justynie 
oraz synowi Krzysztofowi, wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składają Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Odszedł Sylwester Kowal - 
lekarz z powołania

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…”
Panu Andrzejowi Bielakowi - radnemu Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca
Czesława Bielaka - wieloletniego Radnego Gminy Dzwola

 składają - w imieniu Zarządu Powiatu, radnych powiatowych
oraz pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych 

Artur Pizoń - Starosta Janowski, Michał Komacki - Wicestarosta,
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…”
Radcy prawnemu

Panu Michałowi Domagale
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają w imieniu Zarządu Powiatu, 

radnych powiatowych oraz pracowników 
Starostwa i jednostek organizacyjnych 

Artur Pizoń - Starosta Janowski,
Michał Komacki - Wicestarosta

Sławomir Dworak - Przewodniczący 
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”
Pani Joannie Głód

Powiatowej Rzecznik Praw Konsumentów
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Teścia
składają w imieniu Zarządu Powiatu, 

radnych powiatowych oraz pracowników 
Starostwa i jednostek organizacyjnych

Artur Pizoń - Starosta Janowski,
Michał Komacki - Wicestarosta

Sławomir Dworak - Przewodniczący 
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

„Jest taka chwila, o której na pewno myślimy,
która na pewno nadejdzie,

ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie...”
Z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy w tak bolesnych

dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wsparcie i życzliwość, uczestnicząc we mszy św.

i ceremonii pogrzebowej śp. Czesława Bielaka.
Rodzinie, samorządowcom, współpracownikom,

druhom strażakom, przyjaciołom, bliskim i znajomym
za wszelką pomoc i wsparcie,

za modlitwę i liczne intencje mszalne, wieńce i kwiaty
wyrazy szacunku i wdzięczności oraz podziękowania

za okazane dobro  składa żona z dziećmi

Rodzinom mieszkanek Branwi:
śp. Teodozji Gzik,

Anieli Jóśko i Marianny Pawlos
oraz Krystyny Zaręby z Branewki 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci...”

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Dyrektor Zespołu Szkół Teresie Biernat

z powodu śmierci Siostry Ewy Zielińskiej
składają

- w imieniu Zarządu Powiatu
i radnych powiatowych

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Michał Komacki - Wicestarosta

Sławomir Dworak - Przewodniczący 
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Rodzinie śp. Krystyny Złamańskiej 
z Janowa Lubelskiego, 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele
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